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Аксюта Р.В.

магістрант
ХНТУСГ імені Петра Василенка
Краля В.Г.

к.е.н., доцент
ХНТУСГ імені Петра Василенка
ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ ВПЛИВ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
Наявні у світі внутрішні та зовнішні загрози розподіляються таким
чином: розголошення інформації (зайва балакучість працівників) (32%);
несанкціонований доступ до інформації шляхом підкупу і схиляння до
співпраці з боку конкурентів (24%); відсутність в компанії належного нагляду
до конфіденційності інформації (14%); традиційний обмін виробничим
досвідом (12%); безконтрольне використання інформаційних систем (8%).
Склад основних кадрових загроз на сучасному підприємстві має ширшу
палітру, оскільки пов'язаний не тільки із витоком інформації, але й з якістю
праці, кваліфікацією робітників, наявністю творчого потенціалу тощо. Такими
загрозами на підприємстві можуть бути:
– втрати, пов’язані із плинністю кадрів;
– витік конфіденційної інформації;
– помилки із-за низької кваліфікації співробітників; помилки, пов’язані із
високим ступенем стомлюваності та монотонності праці;
– відсутність наукової організації праці;
– наявність професійних захворювань;
– незацікавленість результатами роботи; – відсутність професійного та
кар’єрного росту.
Аналізуючи

сутність

кадрової

безпеки

підприємства,

доцільно

відокремити пов’язані з нею ключові проблеми :
– розробка мотиваційних схем та схем оплати праці,
– ліквідація збитків, пов’язаних з трудовими спорами,
– аналіз ситуації конкурентів,
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– аналіз ринку праці в регіоні,
– робота з кадровим резервом,
– оцінка компанії чи організації як роботодавця,
– способи проектування кар’єри,
– підвищення лояльності та відповідальності співробітників тощо.
Велика кількість вищезазначених проблем може бути ліквідована або зведена
до мінімуму за наявності продуманої дієвої кадрової політики підприємства.
Кадрова політика підприємства – це система принципів і правил, за якими
діють її працівники у внутрішньому і зовнішньому середовищі у відповідності з
концепцією розвитку організації.

Кадрова політика може бути активною,

пасивною, реактивною, превентивною та авантюристичною. Прийняття рішень
управлінським персоналом підприємства щодо формування кадрової політики
здійснюється на підставі аналізу даних інформаційних джерел щодо кадрового
забезпечення підприємства.
Обліково-аналітичне

забезпечення

кадрової

політики

підприємств

складається з таких видів забезпечення:
– нормативно-законодавче забезпечення;
– облікова інформація;
– інформаційно-кадрове забезпечення;
– аналітична інформація;
– результати внутрішньогосподарського контролю.
Джерелом інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень
щодо формування та контролю виконання кадрової політики підприємства є:
1. Інформація про умови праці, кваліфікацію та встановлені оклади,
тарифи, розцінки.
2. Облікова інформація про нарахування заробітної плати.
3. Облікова інформація про утримання із заробітної плати та розрахунків
по оплаті праці.
4. Статистична звітність по труду та заробітній платі.
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5. Аналітична інформація по ефективності використання кадрового
потенціалу.
6. Податкова звітність про заробітну плату та рух кадрового складу.
У сучасних умовах господарювання важливо не тільки враховувати
чинники, що впливають і багато в чому зумовлюють заходи кадрової політики,
а й їхній вплив. Для кожного з існуючих типів і видів кадрової політики прояв
однакових зовнішніх і внутрішніх чинників буде мати різні ступінь впливу і
можливість успішної реалізації. Для типів кадрової політики, які спрямовані на
зовнішні джерела залучення персоналу, вагомими є зовнішні чинники, оскільки
вони значною мірою формують ситуації на ринках праці. Для типів кадрової
політики, які спрямовані на внутрішній розвиток кадрового потенціалу і
залучення

персоналу із внутрішніх ресурсів, значної ваги набуває вплив

внутрішніх чинників.
Серед найвагоміших внутрішніх чинників найбільш впливовими на
кадрову політику є сфера діяльності і розмір підприємства, наявність
відповідних служб в організаційній структурі підприємства, стиль керівництва,
розвиненість корпоративної культури та корпоративних цінностей, фінансовий
стан підприємства та наявність необхідних фінансових ресурсів, соціальна
політика підприємства, рівень соціальної відповідальності підприємства.
Серед найбільш вагомих чинників, що впливають на кадрову політику
підприємства, слід виділити макроекономічну ситуацію у країні, рівень
соціальних гарантій і стандартів, соціально-політичну ситуацію у країні,
розвиток інтеграційних процесів, державну політику у сфері зовнішньої
міграції як в Україні, так і в країнах-реципієнтах для трудових мігрантів з
країни,

регіональні

особливості

розвитку,

територіальне

розташування

підприємства, ситуацію на ринках праці в регіоні розташування, зокрема
наявність

працівників

необхідних

професій,

досвіду

роботи

та

компетентностей.
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Бабич Р.Б.

к.е.н., старший науковий співробітник
Національний авіаційний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Реалії розвитку вітчизняної економіки свідчать про низьку інноваційноінвестиційну активність суб’єктів господарювання. Тільки 12% від загального
обсягу інвестицій спрямовується на інновації. І це відбувається в той час, коли
у розвинутих країнах світу інноваційне інвестування стійко тримається на рівні
50-60%. Економічне зростання в українській економіці відбувається переважно
на екстенсивній основі, про що свідчить технологічна частина тих інвестицій,
які вкладаються в основний капітал, де переважає третій технологічний уклад
(83%), а четвертий складає лише 10%. Внаслідок існування відповідних
тенденцій Україна обіймає на ринку високих технологій всього 0,1%, у той час
як Німеччина – 16%, Японія – 30%, США – 40%.
Для підсилення інноваційної активності та інноваційно-інвестиційної
привабливості урядом була розроблена «Стратегія інноваційного розвитку
України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», проте
інноваційні процеси в економіці не набули вагомих масштабів, а кількість
підприємств, що впроваджують інновації, продовжує зменшуватися з кожним
роком. Зараз їх частка становить 12-14%, що менше в 3-4 рази, ніж в
інноваційно-розвинутих країнах.
Слід відмітити, що сьогодні в Україні державна підтримка спрямовується
переважно до галузей нижчих технологічних укладів (близько 70% бюджетних
коштів), яким надаються податкові пільги та переваги цінового регулювання.
При цьому виробництво наукомісткої продукції фактично згорнулося: в
електронній галузі – скоротилося більш ніж у 100 разів, у машинобудуванні – у
3 рази, у приладобудуванні та електротехнічній галузі – у 1,5 рази. За таких
умов очевидним є формування й закріплення в Україні низькотехнологічної
моделі економіки, яка за своїми базовими властивостями не потребує інновацій,
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не передбачає інвестицій у людський капітал, не формує внутрішній
платоспроможний попит на інноваційну продукцію і не створює належних
стимулів до інноваційної діяльності, а конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств на зовнішньому ринку забезпечується винятково дешевою
робочою силою.
Необхідно відмітити й інший аспект цієї проблеми – відсутність стимулів
у самих підприємців. По-перше, якщо в розвинутих країнах об’єкти
інтелектуальної власності є невід’ємною частиною капіталу фірми, то в Україні
взагалі відсутній налагоджений стандартизований механізм її оцінки. Та навіть
якщо вони і враховуються, то складають дуже невелику питому вагу від
загальної

вартості

фірми.

По-друге,

абсолютна

більшість

українських

підприємців (незалежно від сфери діяльності) абсолютно не зацікавлена у
довгострокових проектах. Через значний ризик неповернення коштів (внаслідок
погіршення інвестиційного клімату в державі), вони вкладають гроші лише у ті
винаходи, які окупаються через 3, максимум 5 років.
Одним з найбільш дієвих механізмів державного впливу на забезпечення
інноваційної перебудови структури економіки є законодавче стимулювання
інноваційної діяльності на всіх її етапах і створення нормативно-правового
середовища,

найбільш

сприятливого

для

високотехнологічних

галузей

виробництва, становлення та розвитку специфічної інфраструктури інноваційної
діяльності.
За підрахунками, законодавство, що стосується інноваційної діяльності,
налічує 13 законодавчих актів, понад 50 нормативно-правових актів Уряду,
близько 100 різноманітних відомчих документів. Водночас, нормативно-правова
база інноваційної діяльності є фрагментарною, суперечливою і неповною мірою
відповідає засадам економіки, «що ґрунтується на знаннях». До цього часу
відсутні: достатня ефективність захисту прав інтелектуальної власності; не
створені правові умови для функціонування венчурного капіталу як ринкового
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інституту; процедури створення окремих суб’єктів інноваційної діяльності
безпідставно ускладнені.
Відсутні також законодавчо встановлені критерії інноваційності проектів і
розмежування інвестиційних та інноваційних проектів. Недостатньо внормовані
питання об’єктивної експертизи та конкурсних засад у бюджетному фінансуванні
наукових, науково-технічних, інноваційних програм і проектів.
Водночас,
інноваційних

некоректно

інститутів

зводити

лише

до

причини

недостатнього

недостатнього

розвитку

нормативно-правового

унормування їх діяльності. Причини є значно глибшими і полягають у
загальній нерозвиненості ринкового середовища в Україні. Так, венчурний
бізнес неможливий без розвинутого фондового ринку, оскільки венчурне
фінансування спрямоване не на отримання певного відсотка на вкладений
капітал, а на збільшення ринкової вартості венчурних компаній, де венчурний
інвестор стає співвласником. Належне функціонування інноваційних інститутів
не може бути забезпечене і без відповідного розвитку банківської системи,
страхового ринку, пенсійних фондів тощо.
Отже, можна узагальнити, що сьогодні існують наступні проблеми, що
стримують використання інноваційного потенціалу в Україні:
-

відсутність

науково-методологічної

бази

формування

науково-

технологічної сфери;
- відсутність системності у здійснюваних державою заходах щодо
реалізації інноваційного потенціалу національної економіки;
- державне управління інноваційної діяльності здійснюється без чітко
сформульованої стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку,
послідовної та виваженої зовнішньої та внутрішньої економічної політики;
- відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної
сфери;
- державне управління інноваційною діяльністю забезпечується за
галузевим принципом;
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- нескоординованість дій суб’єктів інноваційної діяльності;
-

недостатність фінансових

ресурсів

для

забезпечення

наукових

досліджень та впровадження інноваційних розробок;
- інноваційна сфера нашої країни і досі не стала по-справжньому
привабливою для вітчизняних та іноземних інвесторів.
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Барабаш І.

студентка
Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Київського національного торгово-економічного університету
Хробуст І.В.

викладач
Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
Київського національного торгово-економічного університету
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТОРГІВЛІ
Актуальність проблеми. В умовах ринку для забезпечення економічного
розвитку торговельного підприємства змушені постійно контролювати і
підвищувати економічну ефективність своєї діяльності. Стратегія торговельних
підприємств має передбачати створення комплексної системи заходів,
спрямованих

на

досягнення

перспективних

параметрів

ефективності,

реалізацію їх головної мети, що забезпечується переходом підприємств до
маркетингової

орієнтації

ведення

бізнесу.

Адже

кожне

торговельне

підприємство має орієнтуватися на споживчі запити, тобто розуміти, що ж саме
потребує соціум, як сегмент ринку. Основну роль у цьому грає маркетингове
дослідження.
Метою статті є ознайомлення з теорією та практичним застосуванням
маркетингових досліджень, як ефективного інструменту економічного розвитку
торговельного підприємства.
Основна частина. Маркетингові дослідження є формою бізнесдослідження і напрямом прикладної соціології, яка фокусується на розумінні
поведінки, бажань та уподобань споживачів, конкурентів та ринків в економіці,
що диктується ринком. Маркетингові дослідження — це системне збирання і
об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки,
потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в
контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності.
Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій,
забезпеченні

інформацією,

яка

уможливлює

створення

ефективної
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маркетингової програми підприємства. Мета маркетингових досліджень
полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти
конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час, знизити міру
ризику

і

невизначеності, збільшити

ймовірність успіху

маркетингової

діяльності. Предметом маркетингових досліджень є конкретна маркетингова
проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи в зовнішньому бізнессередовищі підприємства, а їх об’єктом — певний суб’єкт системи
«підприємство–ринок–економіка», або певна його конкретна характеристика.
В залежності від техніки проведення досліджень, характеру інформації,
способів її надходження і використання, маркетингові дослідження можна
розділити на такі види:
•

Польові дослідження. Являють собою дослідження ринку на місці.

Вони найбільш складні й дорого вартісні, але це найефективніший метод
вивчення ринку. Цей вид досліджень дозволяє отримати первинну інформацію,
оцінити реальний споживацький попит і фактори, що його формують,
враховувати результати досліджень для розробки керівництвом підприємства
тактики поведінки на ринку. До основних інструментів польових досліджень
відносяться: опитування, анкетування та спостереження. Опитування це
найпоширеніший метод збирання первинної інформації. Воно може виглядати,
як інтерв’ю, узяте в респондента під час особистої зустрічі, телефоном чи
поштою та у письмовому вигляді за допомогою опитувального листка – анкети.
Спостереження — це реальна оцінка ситуації за допомогою систематичного
обліку поведінки суб’єктів без словесної чи іншої комунікації і без впливу на
об’єкт спостереження. Об’єктом спостереження є, як правило є споживач, його
поведінка, реакція на ті чи ті події. Недоліками спостережень є складність
забезпечення

репрезентативності

вибірки,

суб’єктивізм

спостерігача,

неприродність поведінки об’єкта спостереження (якщо він здогадується, що за
ним спостерігають).
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•

Кабінетні дослідження. Вони, як правило, проводяться на основі

вторинної інформації, яка може бути одержана в результаті вивчення урядових
звітів, досьє зовнішньоторгових організацій, комп'ютерних банків даних,
зібраних первинних даних і т.д. Такі дослідження відносно недорогі і дають
можливість одержати відповідь на ряд запитань, що цікавлять підприємство.
Наприклад, про споживчі переваги певного продукту на ринку, стан
купівельної спроможності у регіоні і тенденції розвитку кон’юктури ринку та
ін.. Проте такі дослідження не дають можливості одержати відповідь на всі
запитання, що цікавлять підприємство. Саме тому важливо проводити
комплексні дослідження, які поєднують у собі польові та кабінетні.
Маркетингові дослідження не можуть проводитися без визначення його
цілей, тому що вони визначають вибір інформації, виконавців, методи і
технології його проведення. Підготовка проекту ринкового дослідження
включає:
-

визначення ринкової проблеми;

-

вирішення питання про те, чи може вивчення ринку допомогти

вирішенню цієї проблеми;
-

визначення завдань і обсягу дослідження;

-

підготовка вимог до необхідної інформації;

-

збір інформації;

-

аналіз та інтерпретація інформації;

-

підсумкова

доповідь

і

рекомендації

(маркетинговий

звіт

з

дослідження);
-

прийняття маркетингових рішень.

Маркетингові дослідження торговельні підприємства можуть виконувати
самостійно (власні організаційні форми), або за допомогою спеціалізованих
дослідницьких організацій. До власних організаційних форм проведення
маркетингових досліджень передовсім слід віднести відділи маркетингу, до
складу яких входять спеціальні підрозділи (бюро, сектори, відділи) досліджень,
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або тимчасові організаційні структури. У багатьох випадках підприємство не
створює власних дослідницьких структур, а звертається до спеціалізованих
організацій:
—

творчих колективів викладачів та студентів вищих навчальних

закладів;
—

інформаційних фірм, що збирають і пропонують інформацію як

«сировину» для наступних досліджень;
—

консалтингових фірм, які не тільки збирають інформацію, а ще й

аналізують її, готують відповідні звіти на замовлення клієнта;
—

рекламних агентств; агентств з проведення опитувань.

Окрім означених, також розрізняють такі методи маркетингових
досліджень як:
-

метод дослідження іноземних ринків;

-

метод

пробного

продажу

-

пілотні

дослідження,

що

використовується за браком повної інформації, або за неможливості її збирання
та узагальнення. Цей метод поєднує конкретні маркетингові дії (збут продукції,
рекламування, зміна рівня цін) з досліджуванням процесів і їхніх результатів за
відомим принципом «спроб і помилок».
-

метод підтримки особистих ділових контактів з представниками

фірм постачальників та організаціями-споживачами.
Висновок. Отже, до основних напрямів маркетингових досліджень
торговельних підприємств належать дослідження споживчого ринку. Цей
напрямок маркетингових досліджень є комплексним щодо предмета вивчення.
Саме на ринку концентруються і "перехрещуються" всі елементи, чинники
взаємодії споживачів, товарів, конкурентів, форм стимулювання збуту і т. д.
Виділяють

такі

його

напрямки

маркетингових

досліджень:

вивчення

купівельного попиту; дослідження обсягу і структури ринку; дослідження
сегментів ринку. Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб,
запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх
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задоволення, ідентифікації та визначення як проблем, так і можливостей
торговельного

підприємства

здійснити

та

оцінити

свою маркетингову діяльність.
Список використаних джерел
1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для
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Бачинська О.М.

кандидат економічних наук
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний
соціально-економічний коледж
КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
Спалах пандемії COVID-19 зумовив падіння всієї світової економіки. За
прогнозами Світового банку, глобальний ВВП впаде у 2020 році на 5,2%, що є
найбільшим з часів Другої світової війни. Економічна криза торкнулась усіх
українських підприємств, вони відчули вплив різних ризиків, в тому числі і
кадрових.
У звіті, за результатами опитування Центру ресурсоефективного та
чистого виробництва, яке проводилось з 20 квітня по 8 травня 2020 року, серед
негативних чинників COVID-19, з якими стикнулися підприємства, найчастіше
згадувалися проблеми із транспортуванням працівників (67%), збутом
продукції (59%) та витратами на засоби захисту (59%).

Загалом 41%

підприємств не відчули суттєвих змін через вплив COVID-19 (включаючи
загальнонаціональні обмеження) і змогли обійтися лише впровадженням
додаткових заходів безпеки. При цьому великі підприємства почуваються
впевненіше (58% проти 30-34%) завдяки більшим можливостям і, відповідно,
більшому запасу міцності. Середні підприємства переважно (59%) скоротили
виробництво. Така гнучкість забезпечила їм найменшу частку зупинених
підприємств (7%). А от найбільша частка підприємств, які спинили свою
роботу, припадає на малі (35%). З результатів можемо зробити висновки, що
менші підприємства зазнали більшого негативного впливу від COVID-19.
Звичайний режим роботи своїх працівників зберегли 37% підприємств,
що корелює з твердженням про те, що 41% з них не відчули критичних змін.
Водночас на 24% підприємств працівники взяли відпустки чи стали на простій,
що також відповідає 21% зупинених підприємств [1].
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Загалом вплив пандемії COVID-19 на світову та українську економіки
протягом березня – липня 2020 р. призвів до ряду таких змін на вітчизняному
ринку праці:
– фактичного скорочення зайнятості в Україні;
– зростання кількості безробітних в Україні;
– зменшення кількості українців, що працюють закордоном (трудових
мігрантів);
– зменшення доходів населення України від продажу своєї робочої сили
та самозайнятості через зменшення зарплати, втрати роботи та доходів
фізичних осіб-підприємців [2].
Тому сьогодні питання ефективної кадрової політики гостро стоїть перед
кожним підприємством. Кадрова політика має за головну мету забезпечення
cьогоднi та в майбутньому кожної посади i робочого мicця персоналом
належної кваліфікації.
Н. Лук’янченко та О. Дородіна до основних елементів кадрової політики
підприємства відносить [3]:
− політику зайнятості, яка охоплює забезпечення висококваліфікованим
персоналом, створення сприятливих умов праці, забезпечення її безпеки,
створення можливостей для кар’єрного зростання з метою підвищення ступеня
задоволення роботою;
− політику навчання, яка несе у собі створення відповідної бази навчання,
можливостей

для

підвищення

кваліфікації

і

реалізації

прагнень

до

професійного зростання;
− політику оплати праці, яка полягає в наданні досить високої, порівняно
з іншими підприємствами, заробітної плати, яка буде відповідати досвіду,
здібностей і ставлення працівника до своїх обов’язків, його трудовим вкладом;
− політику добробуту, що заснована на забезпеченні широкого набору
соціальних пільг і благ, створенні умов, привабливих для співробітників і
взаємовигідних для них і для підприємства;
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− політику трудових відносин, яка передбачає встановлення певних
процедур для попередження виникнення трудових конфліктів, формування
ефективного стилю керівництва, відносин з профспілками, тощо.
На формування кадрової політики підприємства впливає ряд зовнішніх
(економічна та політична ситуація в країні, стан ринку праці, чинне
законодавство, культурні особливості розвитку країни тощо) та внутрішніх
(умови праці, стиль управління, мікроклімат в колективі, система мотивації
праці на підприємстві тощо) чинників.
До інструментів кадрової політики належать наступні [4]:
- щоденна робота з кадрами;
- складання планів на майбутнє;
- керівництво співробітниками;
- розробка і проведення заходів, спрямованих на розвиток штату;
- розробка заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем;
- визначення системи винагород співробітників.
Правильно застосовуючи подібні інструменти, коригується поведінка
працівників і підвищується ефективність їх праці, тобто кадрова політика
повинна бути системною і спрямованою на розвиток корпоративної культури та
покращення емоційно-психологічного мікроклімату на підприємстві.
Процес роботи з персоналом повинен бути побудований так, щоб
найкоротшим шляхом приходити до бажаного результату щодо будь-якого
питання або проблеми в кадровій сфері. При розробці кадрової стратегії
враховуються місія, цілі та стратегія розвитку підприємства. Вона пов’язується
на функціональному рівні зі стратегією розвитку підприємства та реалізується
як діяльність персоналу управління в межах внутрішньоорганізаційного
управління та відносин мiж працівниками у вигляді кадрової політики через
кадрову роботу, яка відбувається щоденно. Тому формування дієвої кадрової
стратегії є особливо актуальною. Розрізняють такі види кадрових стратегій [5]:
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1) Пасивна – в керівництва підприємства немає чіткої політики щодо
персоналу, відсутнє планування персоналу, засоби оцінки персоналу.
2) Активна – управління це не просто прогноз, але і джерело впливу на
ситуації, кадрова служба може зробити програму управління, яка буде
здійснювати моніторинг на постійній основі, управляти реалізацією програм в
налаштуваннях зовнішнього і внутрішнього середовища.
3) Раціональна – керівництво може здійснити ефективний прогноз щодо
розвитку ситуації та може вплинути на неї. Кадрова політика підприємства є не
тільки

інструментарієм

прогнозування

кадрових

діагностики
умов

в

персоналу,

але

середньостроковій

також
і

способом

довгостроковій

перспективі.
3) Превентивна – керівництво підприємства може прогнозувати розвиток
ситуації та здатне вживати ряд ефективних превентивних заходів.
4) Реактивна – основний контроль здійснюється з появою негативних
процесів, пов'язаних з персоналом, проводиться моніторинг кадрів і мотивацію.
5) Авантюристична – керівництво немає ефективного прогнозу розвитку
ситуації, але бажає здійснювати вплив на неї. Робота з персоналом ґрунтується
на основі емоційних ідей для роботи персоналу.
Отже, формування дієвої кадрової політики підприємства повинно бути
постійним

системним

процесом,

оскільки

саме

кадровий

потенціал

підприємства є одним із основних факторів виробництва.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах сьогодення цифровий маркетинг набирає все більшої
популярності. Це нова, водночас, перспективна сфера, яка може охоплювати
різну аудиторію, незалежно від віку, страті, місця проживання та достатку.
Цифровий

маркетинг

у

банківській

діяльності

постійно

розвивається,

модернізується, адже сучасні проблеми потребують сучасних рішень.
Кожен з українських банків хоче вирізнятися серед своїх конкурентів,
тому кожен із них використовує специфічний підхід до свого клієнта та шукає
ключ до потенційного. Конкуренція сприяє зростанню цифрових технологій,
що робить їх основними інструментами в боротьбі за споживача – не тільки в
якості медійного каналу, а й основного засобу взаємодії з клієнтом через
сервіси і додатки.
Ефективним

інструментом

сучасної

маркетингової

комунікації

у

банківській діяльності є цифрова маркетингова діяльність. Майже кожний
клієнт банку зареєстрований в соціальних мережах, тому дуже зручно
отримувати новини на офіційних сторінках банку, писати скарги, пропозиції чи
побажання. Також через соціальні мережі можна піднімати рівень фінансової
грамотності населення, наприклад використовуючи різні статті, тести,
інтерактивні ігри.
На нашу думку, на сьогодні цифровий маркетинг особливо набирає
популярності у банківській діяльності України. Наразі найбільші банки країни
мають свої інтернет-банкінги, де клієнт може здійснити ряд послуг, не
виходячи з дому, а саме: оплатити рахунки, поповнити мобільний, замовити
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страховку, відправити та отримати міжнародний переказ чи навіть відкрити
депозит. Коли клієнт здійснює оплату через інтернет-банкінг, банк зменшує
витрати на відділення, де теоретично клієнт міг би проводити операцію. Важко
відзначити, що таким чином зменшуються черги. Можливість здійснювати
операції без прив’язки до графіка роботи відділення, у форматі 24/7 для клієнта
це є непереборним фактором при виборі банку для подальшого обслуговування.
Деякі з українських банків пропонують відкривати карту дітям, віком від
6 років та брати участь у фінансовій школі грамотності. Діти змалечку
розуміють історію, сутність та види грошей, як відрізнити справжні купюри від
підроблених, що таке витрати, як їх контролювати, тощо.
На прикладі, «Монобанку» можна побачити наступну ситуацію: це один
із перших банків, що не має відділень в Україні, тобто банк не несе витрати на
відділення, а також на оплату заробітної плати плату працівникам, але в свою
чергу виплачує своїм клієнтам кеш-бек та пропонує отримати віртуальні
нагороди, які можна обміняти на подарунки.
Ще одним із ефективним інструментів, яким користуються українські
банки є використання чат-ботів.За допомогою зручних функцій в інтерфейсі,
клієнти банку через месенджери можуть дізнаватися залишок на картах,
оплачувати комунальні послуги, дізнаватися залишок по кредитах та
виконувати інші послуги.
Все частіше, деякі з банків починають використовувати таргетовану
рекламу, як канал просування у соціальних мережах, направлений на певну
цільову аудиторію за чітко заданими параметрами. На нашу думку, таргетинг
дозволяє налаштуватися на аудиторію за різними параметрами. Маркетологи за
допомогою таргетованої реклами малюють портрет потенційного клієнта.
Отже, маркетинговий підхід передбачає дослідження кон’юнктури ринку,
конкретних потреб клієнтів банку і задоволення цих потреб за допомогою
існуючих і нових банківських продуктів з метою зростання вартості банку,
максимізації прибутку і дотримання громадських інтересів. Вибір, завоювання і
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утримання ринків збуту банківської продукції за допомогою цифрового
маркетингу забезпечують банкам джерело доходів і прибутку згідно їх потреб і
перспектив розвитку, а також вимагають від банку створення ефективної
системи діджиталізації.
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах несприятливого середовища для функціонування суб’єктів
національного господарства, перед вітчизняними підприємствами стоїть
завдання оптимізації власної фінансово-економічної діяльності для убезпечення
банкрутства. У такий час актуальним стає забезпечення належного рівня
економічної та, зокрема, фінансової стійкості підприємства.
Фінансову стійкість слід розглядати як комплексне явище, котре
розглядає, з одного боку, суто внутрішні елементи забезпечення стабільності
(безперебійний процес виробництва та реалізації товарів, стабільне отримання
прибутку, своєчасна сплата кредиторських платежів), а з іншого боку, у розрізі
більш загальному, передбачає стабільне функціонування підприємства в
мінливих умовах, котрі часто носять дестабілізуючий характер. [1]
Фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління
фінансовими ресурсами і визначається оптимальною структурою активів,
оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним
співвідношенням

активів

та

джерел

їх

фінансування.

Користувачами

результатів аналізу фінансової стійкості можуть бути засновники підприємства,
його керівництво, ділові партнери та банки. Саме оцінювання фінансової
стійкості дозволяє зовнішнім користувачам визначити фінансові можливості
підприємства в майбутньому. Основне завдання аналізу фінансової стійкості
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полягає у визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії
різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на
його фінансовий стан. [2]
Фінансово

стійкий суб’єкт господарювання

за різних

можливих

несприятливих змін внутрішнього та зовнішнього середовища здатний
повернутися до стану рівноваги за рахунок власних чи залучених ресурсів,
диверсифікації виробництва, перепрофілювання та інших можливих дій.
Для підвищення рівня фінансової стійкості підприємства доцільно
здійснювати її оцінку, використовуючи такі групи показників:
– абсолютні, які відображають рівень забезпеченості запасів джерелами
формування;
– відносні, які характеризують фінансову стійкість підприємства з
погляду структури і стану майна та джерел формування капіталу;
– поріг рентабельності та запас фінансової міцності. [3]
Перелік
коефіцієнтів,
розрахунок
та аналіз
є доцільним
в розрізі
Коефіцієнтів,
розрахунок
та аналіз
якихяких
є доцільним
в розрізі
напрямів
оцінювання
фінансової
стійкості
підприємств
напрямів
оцінювання
фінансової
стійкості
підприємств:

Структура капіталу
підприємства:
1)коефіцієнт автономії
(характеризує
частку
власного капіталу підприємства у загальному
обсязі джерел фінансування);
2)коефіцієнт
фінансової залежності (обернений до коефіцієнта
автономії)

Ліквідність та
платоспроможність
підприємства:
1)коефіцієнт
поточної
ліквідності;
2)коефіцієнт
швидкої
ліквідності;
3)коефіцієнт абсолютної
ліквідності;
4)коефіцієнт
забезпеченості власними оборотними коштами;
5)коефіцієнт
покриття
запасів

Прибутковість
підприємства:
1)коефіцієнт
рентабельності майна (для
оцінки рівня прибутковості
використовується обсяг валового
прибутку);
2)коефіцієнт
рентабельності активів за
чистим прибутком (для
оцінки
рівня
прибутковості
використовується
обсяг
чистого
фінансового
результату підприємства).

Джерело: [4]
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Підсумовуючи, слід зауважити, що фінансову стійкість можна визначити
як стан підприємства, який характеризується збалансованим використанням
фінансових ресурсів, наявністю оптимального співвідношення між власними та
залученими коштами, збереженні господарської самостійності за умови
нестабільності

зовнішнього

середовища,

що

веде

до

стабільного

функціонування підприємства з позитивними перспективами розвитку.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
Основною

метою

діяльності

органів

публічного

управління

є

забезпечення благополуччя і добробуту суспільства та високої якості життя
громадян. Важливим аспектом благополуччя є здоров’я, збереження і
зміцнення якого становить пріоритет державної політики. Процеси глобалізації
та розвитку суспільства в цілому зумовлюють зміни у всіх сферах нашого
життя, тому застарілі радянські підходи, які все ще застосовують в Україні,
необхідно замінювати на прогресивні, які б відповідали реальним потребам
суспільства. Тобто система охорони здоров’я потребує здійснення заходів щодо
її вдосконалення, а саме реформування.
Варто розпочати з того, що реформа системи охорони здоров’я - це
діяльність, пов’язана зі зміною політики та інститутів охорони здоров’я, через
які вона проводиться. Метою реформи є зміна парадигми державної політики,
управління, забезпечення переходу до суспільства, де рішення виробляються
відкрито, прозоро, демократично, згідно із законами, правилами, нормами і
процедурами, що відповідають міжнародним стандартам [1].
На сучасному етапі Україна потребує ефективного функціонування
юридичних,
організаційних,

фінансових,

економічних,

інформаційних

і

структурних,

комунікаційних

управлінських,

інститутів

із

метою

досягнення найкращих результатів для здоров’я (його рівня та рівності в
ньому),

фінансової

захищеності

при

отриманні

медичної

допомоги,
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оперативного

задоволення

вимог

та

очікувань

громадян

і

загальної

ефективності галузі [2].
Протягом періоду незалежності країни була не одна спроба реформувати
систему охорони здоров’я, але не всі були ефективні.
В 2014 році розпочалась розробка Національної стратегії реформування
системи охорони здоров’я в Україні. Національна стратегія реформування
системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 роки є складовою
Національного плану дій з реформування, котрий був проголошений Указом
Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» та
урядом України.
Реформа охорони здоров’я повинна ґрунтуватись на певних принципах:
‒

забезпечення гарантованого пакету послуг, що доступний кожному

громадянину;
‒

дотримання національних стандартів якості та професіоналізм;

‒

взаємоповага пацієнтів та медичних працівників;

‒

співпраця різних секторів економіки, служб, організацій в інтересах

пацієнтів, громад та населення (міжсекторальна взаємодія);
‒

співвідношення ціна-якість та найбільш ефективне, справедливе та

стійке використання обмежених ресурсів;
‒

підзвітність громадам і пацієнтам [2].

Також варто зазначити, що під час реформування системи охорони
здоров’я потрібно чітко визначити основні цілі та завдання, адже ефективна
структуризація цілей впливає на реалізацію основних соціальних цінностей
характерних для демократичної країни.
Основною місією реформи є кардинальне реформування охорони
здоров’я, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної
забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні
розвинутих європейських держав.
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Реформа має на меті усунення нерівності у галузі охорони здоров’я, а
також спрямування системи охорони здоров’я України до універсальної
доступності послуг та задоволення потреби громадян у створенні фінансово,
соціально та політично виважених відносин між ними та системою охорони
здоров’я.
Стан системи охорони здоров’я впливає на соціальний добробут в цілому,
тому держава завжди повинна аналізувати недоліки та переваги наявної
системи охорони здоров’я та покращувати її. В Україні є багато негативних
тенденцій пов’язаних з сферою охорони здоров’я, які сильно впливають на стан
економіки.
Отже, реформування охорони здоров’я – це важливий крок для розвитку
економіки та соціальної сфери, а також ця реформа сприяє підняттю соціальних
стандартів до європейських.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НА ЧАСІ
Нині ніщо не стоїть на місці, і міжнародна торгівля не є винятком, вона
стрімко змінюється під дією різних чинників: економічних законів, науковотехнічного прогресу, політичних питань тощо, що поступово змінює її
географічну та товарну структуру. Міжнародна торгівля виступає потужним
двигуном національної економіки, яка потребує певного регулювання.
Одним із найбільш поширених підходів до поняття глобалізації є розгляд
цього явища як процесу міжнародної економічної інтеграції, яка виражається
передусім у нарощуванні міждержавного потоку товарів, послуг, капіталів,
технологій, інформації, у переміщенні людей тощо (Д.Сакс, Е.Корнера,
Д.Ромера, Я.Тінберген). Це широкий процес громадської трансформації, що
супроводжується стрімким зростанням обсягів торгівлі, інвестицій, туризму,
комп’ютерних

мереж,

зростанням

різноманітності

міждержавних

господарських зв’язків, посиленням економічної взаємозалежності країн. Це,
нарешті, формування цілісної економічної системи, яка охоплює територію
практично усієї планети і диктує правила гри соціально-економічним системам
як національного, так і наднаціонального масштабу [2, с. 183].
Для країн, які розвиваються, існує певна загроза для розвитку
національної промисловості, оскільки в умовах лібералізації торговельноекономічних відносин з країнами, що мають високий рівень соціальноекономічного розвитку, зниження тарифів для вітчизняної промислової
продукції, призводить до того, що місцеві виробників попадають в менш
вигідні умови конкурентної боротьби по відношенню до виробників з
промислово розвинених країн, а це, як наслідок, призводить до суттєвих
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обмежень

у

проведені

промислової

структурної

трансформації,

яких

потребують країни, що розвиваються. Відповідно, одній країні надається право
протягом більш довшого часу імплементувати торговельні преференції ніж
іншій. Це дозволяє говорити про асиметричність регіональних торговельних
угод (Asymmetrical Trade Agreements), оскільки торговельні преференції не
мають до кінця взаємної основи [1, с. 297].
Важливого значення з точки зору формування нової системи глобального
управління набуває і створення умов для найменш розвинених країн світу
відносно їх доступу на ринки розвинених країн [1, с. 303]. Тому, досліджуючи
світовий досвід регулювання міжнародної торгівлі, ми визначаємо роль
України у глобалізаційних процесах, які презентують економіку країни.
На сьогоднішній день питання щодо розроблення інструментів та
механізмів

регулювання

МТ

України

з

урахуванням

глобальних

закономірностей розвитку світових ринків не достатньо розроблені, потребують
подальшого вивчення особливостей міжнародної торговельної політики
України та її гармонізація з інститутами ЄС.
Ми пропонуємо переглянути існуючий термінологічний апарат та внести
необхідні зміни, пов’язані з висвітленням понять «торгівля», «імплементація
світового досвіду» з урахуванням існуючих теоретичних підходів регуляції МТ
у нинішньому світовому просторі, якими керуються як на національному, так і
міжнародному рівнях. Висвітлюючи питання щодо регулювання міжнародних
торговельних відносин, слід враховувати не лише матеріали Інтернет, але й
матеріали друкованої періодики (дуже часто вона залишається осторонь),
новітні впровадження науково-дослідних центрів, публікації, огляди і доповіді
СОТ, ЮНКТАД, Світового банку, Державної служби статистики України та
інших організацій.
Нинішній стан розвитку МТ вимагає від України зосередити зусилля
одночасно в кількох напрямках:
1)

збільшення експорту на ринок ЄС,
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2)

освоєння великих ринків з високими показниками зростання (Азія,

Африка),
3)

відновлення своїх позицій на традиційних ринках (СНД).
Існує необхідність вивчення та застосування кращих практик, які

спостерігаються в багатьох розвинених країнах, з точки зору співпраці між
університетами та бізнес-сектором, розробки спільних навчальних програм,
програм стажувань для молодих підприємців, а також різних видів державноприватного партнерства у сфері інновацій.
Список використаних джерел
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Альохіна Р. І.

викладач вищої категорії
Відокремленого структурного підрозділу
Київського індустріального коледжу КНУБА
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
У сучасному світі наука, теорія та практика бухгалтерського обліку є
цілісною системою знань, яка відповідає за виконання однієї з центральних
функцій управління не лише в межах підприємства, але й економікою в цілому.
Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність
підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1].
Звісно важливе значення має опанування основних категорій і принципів
ведення бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною умовою для чіткого
розуміння змісту бухгалтерського обліку та розв’язання питань практики.
Отже, бухгалтерський облік є невід’ємною складовою історії становлення
товарно- грошових відносин у суспільстві, розвитку підприємництва як виду
діяльності і в кінцевому рахунку характеризує етапи становлення людської
цивілізації в цілому [6].
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
•

систематичне і послідовне відображення всіх господарських операцій в
міру їх здійснення;

•

документальне обґрунтування господарських операцій;

•

застосування спеціальних способів обробки облікової інформації —
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.;

•

обов’язкове узагальнення інформації в грошовому вимірнику.
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Згідно з Законом бухгалтерський облік – це процес виявлення, виміру,
реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження та передачі інформації про
діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття
рішень [3].
Якщо в оперативному та статистичному обліку для відображення
окремих

об’єктів

використовують

відповідні

їм

вимірники,

то

в

бухгалтерському обліку всі об’єкти повинні бути виражені рештою в
грошовому вимірнику.
Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто
виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчення стану й
використання коштів підприємства у процесі господарської діяльності.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має певне майно
— господарські засоби (будівлі, споруди, матеріальні ресурси, устаткування),
які утворюються за рахунок певних джерел (прибутку, позичених коштів,
вкладень засновників).
Процес виробництва (створення) суспільного продукту здійснюється в
межах виробничої сфери. У бухгалтерському обліку відображуються матеріали,
трудові та фінансові затрати на його виробництво.
Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає розподілу.
Одна його частина йде на відтворення предметів і засобів праці (основних),
друга

—

на

оплату

праці

робітників

і

службовців,

на

створення

загальнодержавних фондів споживання (пенсійного та ін.).
Для забезпечення безперервності процесу виробництва створений
суспільний продукт підлягає обміну (реалізації). У процесі реалізації
суспільного продукту виникають витрати, пов'язані з його транспортуванням,
зберіганням та реалізацією.
Зі сфери товарного обігу суспільний продукт надходить у сферу споживання[2].
В одному з підручників я зайшла наступне визначення терміну
Виробниче споживання — використання засобів виробництва у процесі
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виготовлення продукції. Невиробниче складається із суспільного і особистого
(індивідуального) [5].
Можна зробити висновки, що предметом бухгалтерського обліку є
господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерелам утворення та їх
цільовим призначенням, господарським процесам, які отримують в результаті
виробництво продукції, витрати й результати господарської діяльності
підприємства.
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в

Україні"

передбачено

ведення

бухгалтерського

та

внутрішнього

господарського (управлінського) обліку.
Бухгалтерський облік визначається як процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам, для прийняття
рішень.
Виходячи з цього, слід констатувати - організація бухгалтерського
(фінансового) обліку повинна забезпечити:
- повне і достовірне відображення у бухгалтерських документах усіх
господарських операцій, які були здійснені на підприємстві в звітному періоді;
- складання встановленої органами державного управління фінансової
звітності;
-

надання

інформації

внутрішнім

споживачам

для

контролю

господарської діяльності і прийняття управлінських рішень;
- надання інформації 30внішнім користувачам про реальний фінансовий
стан підприємства [7].
Господарська

діяльність

кожного

підприємства

базується

на

раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів та робочого
часу. Основне його завдання — випуск продукції чи торгівля товарами високої
якості з найменшими витратами.
Основні завдання бухгалтерського обліку:
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•

дотримання Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні;

•

облік, аналіз і перевірка інформації про господарську діяльність;

•

контроль за виконанням завдань виробництва щодо кількості, якості й
асортименту;

•

контроль за зберіганням власності підприємства;

•

виявлення невикористаних резервів;

•

контроль за оплатою праці;

•

облік, аналіз і контроль за заощадженням і використанням коштів;

•

контроль за рівнем рентабельності виробництва продукції;

•

виявлення резервів подальшого збільшення виробництва;

•

забезпечення наявності первинної документації;

•

побудова обліку на підприємстві.
Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком,
він має відповідати певним вимогам:

•

порівнянності його показників з показниками плану;

•

своєчасності;

•

точності й об'єктивності показників;

•

повноти, чіткості, точності й достовірності;

•

економічності.

•

балансу та ін.
Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським
обліком, він має відповідати певним вимогам:

•

порівнянності його показників з показниками плану;

•

своєчасності;

•

точності й об'єктивності показників;

•

повноти, чіткості, точності й достовірності;

•

економічності [2].
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Бухгалтерський облік займає важливе місце в управління виробництвом.
Його інформація забезпечує життєдіяльність інших функцій управління,
зокрема: планування, контролю, економічного аналізу, і визначає можливість
розвитку всієї управлінської системи. Отже Бухгалтерський облік, як
інформаційна модель, повинен відображати реальні процеси, що відбуваються
на підприємстві, надавати інформацію, яка б дозволяла приймати правильні
управлінські рішення. Досягнення цієї мети можливе за умови забезпечення
відповідності бухгалтерського обліку вимогам економічної системи, оскільки
він виступає забезпечуючою ланкою системи управління.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь рынок мяса и мясопродуктов является одним из
основных сегментов в структуре продовольственного рынка как по емкости
(объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по
количеству участников (сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств). [1, с. 72]
Белорусский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет
весьма устойчивые тенденции и его состояние оказывает существенное
влияние на состояние других видов продовольственных рынков. В отрасли
занято 17 % общей численности работников всего агропромышленного
комплекса и 19 % совокупной стоимости основных производственных фондов
АПК. На долю мяса и мясопродуктов приходится 30–32 % всех затрат на
производство продовольствия в республике. В структуре розничного
товарооборота мясной продукции принадлежит 11–13 %. Значительное место
мясной отрасли в экономике страны обусловлено высокой ценностью его
конечной продукции в структуре питания населения республики.
В Республике Беларусь производится более 1200 видов мясной
продукции, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250
наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. Существующая на
сегодняшний день сырьевая база позволяет производить более 1000 тыс. тонн
мяса в год.
На

белорусском рынке

на

сегодняшний

день

работают

около
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200 производителей мяса и мясной продукции, около 27 из которых с
государственной собственностью от 7 до 100 %. ОАО «Гродненский
мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО АФПК «Жлобинский
мясокомбинат» – лидеры по производственным мощностям (мощность
каждого предприятия – более 3000 тонн в месяц).
Кроме того, в стране работают более 60 частных компаний,
производящих мясную продукцию. Среди них следует отметить ИП «ИНКОФУД» ООО, чья проектная мощность составляет 200 тонн колбасных изделий,
25 тонн полуфабрикатов, 3 тыс. условных банок консервов в сутки. [2]
В 2018 г. удельный вес переработки и консервирования мяса, а также
производства мясной и мясосодержащей продукции составил 24,8% в
структуре производства продуктов питания, что объясняется сложившимися
традициями развития в области животноводства и мясопереработки, а также
значимостью мясной отрасли в экономике страны. Динамика производства
отдельных видов продукции представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика производства мяса и мясопродуктов в Республике
Беларусь
Наименование

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

947,4

1020,7

1059,4

1105,5

1135,1

228,4

256,8

262,5

256,7

265,4

свинина

248,5

247,7

270,6

289,4

293,2

мясо птицы

394,7

435,5

445,9

477,0

490,8

Колбасные изделия, тыс.

288,8

266,0

275,5

279,2

278,8

171,8

156,2

156,1

177,4

217,7

продукции
Мясо

и

субпродукты

пищевые, тыс. т
из них говядина

т
Полуфабрикаты мясные
и мясо содержащие, тыс.
т.

Примечание: источник [3, с.89 ]
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Анализ производства мяса свидетельствует о положительной динамике
роста по всем его видам. Однако, если производство говядины имело
некоторые колебания – незначительное снижение объемов в 2017г., которое в
2018 г. снова определило позитивную тенденцию увеличения, то рост
производства свинины за исследуемый период составил 44,7 тыс. т или 18%, а
мяса птицы – 96,1 тыс. т или 24,3%, что обусловлено стабильным спросом на
эту продукцию из-за ее ценовой доступности по сравнению с мясом говядины.
Динамика производства мяса и мясопродуктов показывало положительную
тенденцию на протяжении достаточно длительного периода. Но, для
белорусского

рынка,

можно

экспортоориентированности

отметить

предприятий

особенность

данного

сегмента.

виде
И

если

внутренний рынок готов поглощать, то количество продукции, которое ему
производят, то с экспортом ситуация немного иначе.
Учитывая, последние тенденции развития мирового рынка,

можно

сказать что, объем экспорт мясоперерабатывающей продукции сократился, и не
только у белорусских предприятий. Новые реалии диктуют инновационные
способы и каналы реализации произведенной продукции, и белорусские
предприятия должны адаптироваться и создать новый вектор развития сбытой
политики.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Управління конкурентоспроможністю підприємства - це цілеспрямований
процес, заснований на принципах комплексності та системності, спрямований
на забезпечення постійного оновлення та розвитку конкурентних переваг
підприємства, враховує вплив зовнішніх умов і необхідності оптимізації
прибутку.
Під управлінням конкурентоспроможністю слід розуміти постійний,
планомірний, цілеспрямований процес впливу на всіх ієрархічних рівнях на
фактори

та

умови,

конкурентоспроможної

що

забезпечують

продукції.

створення

Управління

високоякісної

і

конкурентоспроможністю

розглядається як коригувальний процес формування виробництва і споживання
продукції, з тим, щоб вивести на ринок конкурентоспроможний товар і знизити
вплив суб'єктивних факторів.
Як сучасна концепція, управління конкурентоспроможністю знаходиться
на етапі свого становлення, що передбачає трансформацію форм і методів
менеджменту в напрямку ефективної реалізації конкурентних переваг,
конкурентного потенціалу, конкурентних стратегій, які в свою чергу впливають
на конкурентоспроможність підприємства, визначаючи на ринку його
конкурентний

статус.

Процес

управління

конкурентоспроможністю

є

комплексним багатокритерійним завданням, яке реалізується на підприємстві за
допомогою певних управлінських дій. Їх ефективне використання можливо
тільки при системному підході в поєднанні з об'єктивними і суб'єктивними
поглядами на даний об'єкт, дозволяє зрозуміти необхідність і сутність
управління

конкурентоспроможністю.

Явище

конкурентоспроможності
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розглядається як систематизована сукупність групи складових, які потребують
оцінки. Суб'єктивний і об'єктивний підходи, відповідно, передбачають окремий
розгляд конкурентоспроможності як певного стану внутрішнього середовища,
яке дозволяє будувати ефективні взаємини з зовнішніми контрагентами, і,
таким чином, конкурентоспроможність виступає як результат реалізації такого
роду відносин. З точки зору суб'єктивного підходу конкурентоспроможність є
результатом більш ефективного функціонування внутрішнього середовища
підприємства, яке є результатом оптимального управління. В ринкових умовах
підприємства мають практично рівний доступ до ресурсів, тобто ринок
вирівнює можливості підприємств як споживачів ресурсів і факторів
виробництва і є вирішальним при досягненні конкурентоспроможності.
Запропоновані суб'єктивний і об'єктивний підходи не виключають один
одного, а, навпаки, доповнюють. Суб'єктивний підхід досліджує внутрішнє
середовище підприємства і дає можливість досліджувати джерела і причини
досягнення певного рівня конкурентоспроможності. Об'єктивний підхід
характеризує наслідки застосування сукупності управлінських рішень і
допомагає визначити підприємства серед конкурентів.
Дослідження управління конкурентоспроможності підприємства в межах
запропонованих підходів має відповідати таким принципам, як:
- системність;
- обгрунтованість;
- об'єктивність - орієнтація на конкретні ринки і потреби клієнтів;
- інформативність - наявність достовірної та об'єктивної інформації в
повному обсязі;
- інноваційність - забезпечення інноваційного характеру розвитку
підприємства;
-

адаптивність

-

забезпечення

адаптивності

системи

управління

конкурентоспроможністю до змін у зовнішньому середовищі і у внутрішній
структурі підприємства.
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Система управління спирається на такі взаємопов'язані категорії: об'єкт,
суб'єкт, цілі, стратегія, тактика, стратегічна політика, функції, методи, засоби.
Управління конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на
розробці та вдосконаленні керуючих рішень, які в свою чергу надають
відповідне вплив на певний об'єкт управління. Основними об'єктами
конкурентоспроможного управління є ті процеси від яких залежить фінансові
ресурси, кадровий потенціал підприємства, виробничі можливості, відповідна
якість продукції, що випускається. Таким чином, фактичний стан процесу з
його характеристиками, передбаченими програмою управління, безпосередньо
залежать

від

створення

керуючих

рішень

конкурентоспроможності

підприємства.
Суб'єкт управління - керівні органи всіх рівнів і відповідальні особи, які
забезпечують досягнення запланованого стану.
Мета управління конкурентоспроможністю - ефективне використання
конкурентних переваг і забезпечення випуску продукції, яка відповідає заданим
вимогам конкуренції на ринку при мінімізації витрат, з урахуванням інтересів
споживача і вимоги безпеки і екологічності продукції.
З урахуванням загальних і специфічних принципів система управління
конкурентоспроможністю підприємств розглядається як сукупність різних
бізнес-процесів
ефективного

в

певній

процесу

послідовності,
управління

і

спрямованих

на

забезпечення

досягнення

високого

рівня

конкурентоспроможності. Система управління конкурентоспроможністю є
стрижневою по відношенню до інших функціональних підсистем. Виділення її
в якості базової дозволяє підприємству більш раціонально управляти своїми
конкурентними перевагами і забезпечує досягнення високої ефективності.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЧАЙНОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
На сьогодні актуальність проектного менеджменту все зростає, оскільки
більша частина бізнесу країни є проектно-орієнтовною. Що не є дивним, адже
завдяки вмінню компанії створити та реалізувати вдалий проект залежить успіх
підприємства. Проект направлений на вирішення конкретних завдань,
досягнення цілей підприємства: створення нового продукту, впровадження
інновацій і як результат підвищення конкурентоспроможності компанії на
ринку.
Ринок чаю відносять до галузі харчової промисловості, яка залежить від
зовнішнього постачання через кліматичних умов. Українці займаються лише
фасуванням

і

пакуванням

під

різними

брендами,

розробляючи

різні

маркетингові стратегії та імплементуючи проекти для збільшення збуту
продукції. У нашій країні вирощують трав’яний та фруктовий чай, однак у
незначних обсягах. Попри проблеми конкуренції та задоволення потреб
споживачів, найбільшою проблемою чайного ринку є низька рентабельність
цього бізнесу [1].
Будь-який проект передбачає собою застосування маркетингу, що містить
у собі аналіз ринку, вирішення питань ціноутворення, просування продукту і т.
п. Маркетинг присутній в проектах незалежно від їх змісту: соціальні,
екологічні, комерційні проекти так само пов’язані з необхідністю просування
ідей проектів, вибору постачальників та досягнення певних результатів.
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Н.В

Шевченко

маркетингового

та

проекту

М.В.
як

Давиденко

пропонують

цілеспрямований,

взаємопов’язаних заходів щодо створення

визначення

спланований

комплекс

або зміні будь-якого об’єкта,

спрямований на досягнення заздалегідь визначених маркетингових цілей
протягом заданого періоду часу, при встановленому бюджеті та визначеній
якості [2,с.41]. З іншого ж боку роль маркетингу можна трактувати як
маркетинг проекту, що за А.А. Костіною це комплекс заходів (дослідження,
аналіз,

розрахунки),

що

проводяться

для

підтвердження

економічної

доцільності розвитку проекту [3,с.124].
Маркетинг проекту можна поділити на шість складових: маркетингові
дослідження, розробка стратегії маркетингу, формування концепції маркетингу,
програма маркетингу проекту, бюджет маркетингу проекту та реалізація
заходів з маркетингу проекту [4].
Серед завдань маркетингу проектного менеджменту виділяють:
- Планування, організація і контроль процесів створення проектів;
- Забезпечення розвитку команди проекту;
- Забезпечення мотивації персоналу проекту;
- Створення організаційно-методичної бази управління проектами та умов її
ефективності;
- Організація процесу забезпечення учасників проекту необхідною для роботи
інформацією;
- Організація процесу оформлення проектної документації та формування прав
на реалізовані проекти.
Поява конкурентів змушує компанії швидше реагувати на вимоги
клієнтів, трансформуючи внутрішні процеси. У конкурентній боротьбі
основним завданням системи менеджменту є найбільш можливе пристосування
діяльності до мінливої ситуації на ринку. Маркетинг є однією з умов
пристосування різних видів діяльності компанії до безперервно мінливої
економічної ситуації в країні. На сьогодні маркетинг являє собою комплекс
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заходів, спрямованих на планування, організацію, розробку товарів та
задоволення потреб споживачів [5].
Слід зазначити, що конкуренція на чайному ринку є вкрай високою, тому
кожна компанія розробляє різні інноваційні проекти, які зможуть надати їй
конкурентні переваги серед інших гравців на ринку чаю. Наприклад, компанія
«Май-Україна» під своєю торговою маркою «Curtis» нещодавно розробила чай,
який можна заварювати холодною водою, надавши споживачам можливість
насолоджуватись холодним напоєм. І таких маркетингових рішень дуже багато
серед конкурентів: екологізація, розробка цікавого та привабливого дизайну,
подарунки ложок в упаковках. Найголовніше для компанії – розробити проект,
який буде полегшувати життя споживачів, вирішувати їх проблеми та надавати
додаткову цінність.
У сучасних умовах економіки підприємству слід контролювати
конкурентоспроможність своєї продукції, розробляти нові види товарів, нові
технології, застосовувати процесні інновації та інновації бізнес-моделі.
Підприємства, які нездатні модернізувати виробництво, рано чи пізно
поступаються місцем на ринку іншим інноваційним організаціям [6, c.213] Для
підтримання конкурентних позицій підприємств чайного ринку доцільно
використовувати проекти розроблення нового продукту, використовуючи при
цьому маркетингово-орієнтовний підхід. Аналізуючи чайну продукцію на
міжнародному ринку слід зазначити, що в Україні продуктові інновації чайного
ринку впроваджуються не так часто, що і дозволяє міжнародним компаніям
лідирувати серед споживачів.
Також, слід звернути увагу на те, що не завжди принципово нові товари
виграють, і не завжди вони кращі [6, c.213] Тому доцільніше буде
використовувати інкрементальні інновації, які зможуть покращити процес
споживання чаю. Наприклад, компаніям можна розробити новий товар,
поєднавши його із взаємодоповнюючими продуктами. У нашому випадку це
може бути лимон або печиво, завдяки чому чайна компанія зможе у такий
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спосіб проявити турботу про споживачів, економлячи час на покупку. Такий
проект розроблення нового товару зможе стимулювати та покращити збут
компанії, підвищити рівень конкурентоспроможності, а також дасть можливість
конкурувати з міжнародними компаніями на зовнішніх ринках.
У такому випадку маркетинг буде використовуватись і супроводжувати
проект протягом всього часу його існування, аналізуючи показники та
стимулюючи збут. До того ж маркетинг є основою проекту, що ще називають
маркетинговий проект, який направлений на досягнення маркетингових цілей.
Впровадження інноваційних проектів допоможе підприємству зміцнити
свої конкурентні позиції та покращити імідж. За допомогою виведення нових
товарів на ринок, задовольняючи нові потреби, компанія починає формувати
образ інноваційного підприємства, здатного відреагувати на наявний попит і
покращити якість споживання [6, c.214].
Отже, роль маркетингу в управлінні проектами зростає, але для
досягнення успіху в реалізації проектів важливу роль відіграє знання
методології проектного менеджменту. Чим краще в компанії реалізуються
проекти, тим ефективніше вона досягає своїх цілей. Управління проектами є
важливим фактором успіху компанії, яка надає конкурентоспроможні переваги.
А конкурентоспроможність, у свою чергу, вимагає наявності ефективної
маркетингової стратегії. Розробка нового товару на чайному ринку допоможе
компаніям харчової галузі підвищити свою конкурентоспроможність як на
внутрішньому так і на зовнішніх ринках.
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ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ
На сучасному етапі в Україні відбувається реформа децентралізації влади,
сформовані

нові

адміністративно-територіальні

одиниці

(об’єднані

територіальні громади), а також приймаються законодавчі акти спрямовані на
приєднання до міжнародних договорів Європи. Але незважаючи на це, місцеве
самоврядування України все ще не набуло потужної й фінансово спроможної
форми реалізації публічної влади. Саме тому, в умовах реформування місцевого
самоврядування й територіальної організації влади необхідно забезпечити
економічне зростання регіонів, підвищити рівень автономії органів місцевої
влади, а також забезпечити їх достатнім фінансовим ресурсом на виконання
власних повноважень.
Практика свідчить, що влада на місцевому рівні сьогодні має справу зі
складними і загрозливими проблемами, до яких відносять:
- надзвичайні економічні складнощі, нерозвинуту інфраструктуру;
- відсутність почуття безпеки у людей та їх регіональну нерівність;
- зростаючу бідність, безробіття, втрату самоповаги та соціальне
виключення;
- загрозу біорізноманітності, брак водних ресурсів та їх забруднення,
деградацію ґрунтів, забруднення повітря, незадовільні засоби утилізації
твердих, небезпечних та токсичних відходів, обмежений доступ до безпечних
джерел енергії тощо [1, c. 6].
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Так, саме недостатність фінансових ресурсів на місцевому рівні
призводить до того, що органи місцевого самоврядування намагаються
покращити своє фінансове становище за рахунок не виконання або хоча б
несвоєчасного виконання зобов’язань перед державою за податками, які
надходять до Державного бюджету України, зборами до Пенсійного фонду
України та інших цільових фондів. Нерідко місцеві органи самоврядування
спрямовують зусилля місцевих фіскальних органів на справляння насамперед
тих загальнодержавних податків, які повністю надходять до місцевих бюджетів,
а не тих, які надходять до Державного [2, с. 15].
Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими
за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також
правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів
відповідно до закону [2, с. 15]. Проте, як свідчить практика власних доходів
місцевих бюджетів не вистачає для ефективної реалізації функцій, завдань і
повноважень місцевого самоврядування. Саме тому, державою здійснюється
фінансова підтримка через міжбюджетні трансфери, тобто кошти, які
безоплатно й безповоротно передаються від одного бюджету до іншого.
На нашу думку, фактором, що негативно вплинув на поповнення дохідної
частини місцевого бюджету, є тривале відкладання повноцінного впровадження
податку на нерухомість у попередні роки. Адже, як показує зарубіжний досвід,
його застосування не лише забезпечує ефективне використання житлових і
комерційних приміщень, але й дозволяє муніципалітетам спрямовувати
отримані кошти на реалізацію стратегічних планів розвитку територій,
поточних і середньострокових соціальних та економічних програм для
найповнішого задоволення спільних потреб громад [3, с. 147].
Отже, в умовах реформи децентралізації надається більше повноважень
та автономності місцевим бюджетам. Проте, схиляємось до того, що, не всі
новостворені адміністративно-територіальні одиниці (об’єднані територіальні
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громади) є фінансово спроможними та не завжди здатні за рахунок дохідної
частини реалізовувати свої функції та завдання.
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ ДЛЯ
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ТУРИСТИЧНОЇ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ
ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
За даними Oxford Economics, майже на 50% знизився дохід готельної
індустрії у 2020 році, тобто галузь втратила 124 млрд доларів. Згідно з Smith
Travel Research, 8 з 10 готельних номерів є незаселеними. Прогнозується, що
2020 рік буде найгіршим в історії завантаженості в готелях (рис.1).

Рис.1 Показники завантаженості готелів за 2010-2020 роки
Як видно з рис.1 відсоток завантаженості готелів, починаючи з 2010 року,
стабільно зростав. Цей показник за останні десять років збільшився з 58% до
66%. Однак за прогнозами завантаженість готелів у 2020 році скоротиться аж
до 38%, тобто майже вдвічі.
З початком пандемії 70% працівників готельної індустрії були звільнені
або відправлені у вимушену відпустку. Майже 1,6 мільйона працівників
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готельної галузі не працюють і втрачають 2,4 мільярди доларів заробітної плати
щотижня через кризу, за даними Oxford Economics.
Міжнародна готельна індустрія опинилася в безпрецедентній ситуації:
велика кількість готелів і курортів у кожній окремій країні були змушені
закритися через впроваджені карантинні заходи для боротьби з COVID-19.
Таким чином, пандемія COVID-19 кинула виклик керівництву провідних
готелів переосмислити спосіб використання доступних для них технологій.
Цифрові та технологічні нововведення, такі як використання чат-ботів
для бронювання, голосові помічники, роботи-дворецькі, використання QRкодів мають сформувати новий туристичний досвід проживання у готелях.
Хороша новина полягає в тому, що технологічні інновації матимуть коротший
термін виходу на ринок, оскільки все більше і більше лідерів галузі звертаються
за допомогою до програмних рішень для управління інноваціями.
Деякі готелі вже застосовують голосових помічників та роботів для
обслуговування номерів, що в даній ситуації є більш безпечною альтернативою.
Голосові помічники забезпечують гостей інформацією, важливою для їхнього
перебування, замінюють рекомендації консьєржів та приймають запити на
обслуговування, тоді як роботи – це повноцінна частина команди, яка доставляє
вино, рушники, продукти та інше для гостей, які віддають перевагу
безконтактним доставкам.
Крім того, готелі переходять на безконтактні рішення з допомогою QRкодів, щоб мінімізувати контакт гостей з персоналом. QR-коди можна
використовувати для замовлення їжі в номер, зворотного зв’язку та навіть для
аналізу того, що подобається та не подобається гостям. Також за допомогою
QR-коду гості можуть дізнатися, коли готель востаннє прибирали.
Нові гігієнічні стандарти наразі мають бути недобровільними, а
обов’язковими у кожному готельному закладі. Американська асоціація готелів
та помешкань випустила загальногалузеві стандарти «Безпека». Багато
готельних груп та асоціацій по всьому світу також випустили подібні правила.
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Кнопки ліфтів, ручки дверей, меблі, вимикачі, пульти дистанційного
керування та інші предмети, до яких часто торкаються, повинні бути належним
чином очищені та дезінфіковані після кожного використання. Маски для
обличчя та дезінфікуючі засоби для рук завжди повинні бути в наявності у
гостей. У відповідь на пандемію коронавірусу готельні бренди по всьому світу
оголошують про нові програми прибирання, щоб

заспокоїти

гостей,

напередодні відновлення індустрії гостинності. На підтримку цього руху
провідна текстильна компанія «Vision Support Services» представила програму
обробки білизни «Більше ніж чистота». Понад два роки «Vision» випробовує та
тестує інноваційну антимікробну технологію фірми «Micro-fresh», яка
застосовується до подушок та ковдр на місці виробництва. Ця ефективна і
довговічна антимікробна технологія захищає постільну білизну від поширення
коронавірусу, вбиваючи більше 80% бактерій, ніж необроблений текстиль, і має
до 99,99% ефективності проти шкідливих патогенних мікроорганізмів.
Готельний ланцюг «Hilton» розробив політику безпеки спільно з
командою з профілактики та контролю інфекцій «Mayo Clinic», а також
використовує електростатичні розпилювачі та ультрафіолетове світло для
дезінфекції поверхонь та предметів.
Таким чином, для того, щоб вийти з туристичної кризи, спричиненої
пандемією

COVID-19,

з

мінімальними

втратами

готелям

необхідно

запроваджувати у своїй діяльності цифрові та технологічні нововведення, щоб
мінімізувати контакти гостей з персоналом, та дотримуватись нових гігієнічних
стандартів, щоб зробити перебування у готелі більш безпечним.
Список використаних джерел
1. https://str.com/
2. https://visionsupportservices.com/
3. https://www.oxfordeconomics.com/
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ
Повышение эффективности производства, в первую очередь зависит от
состояния современной экономики. Следует направить внимание специалистов на
эффективное распределение движения материальных и финансовых потоков, как в
государственной, так и в частной деятельности. Поэтому очевидно, что попытка
повысить эффективность всегда является важной задачей как для частного, так и для
государственного сектора. Чем меньше средств задействовано в определенной
деятельности (при неизменном качестве продукции, услуг), тем дешевле будет
производство и тем больше средств останется на другую важную деятельность.
Существует еще одна причина попытаться сделать производство как можно более
эффективным – это проблемы финансирования, возникающие в данном секторе.
Тяжелое налоговое бремя влечет за собой издержки в макроэкономическом масштабе.
Высокая эффективность государственного сектора означает, что тяжелого налогового
бремени не требуется и, следовательно, побочные эффекты налоговой системы не будут
столь

опасными.

Но

проблемы

финансирования

(финансовых

потоков)

государственного сектора касаются не только воздействия налоговой системы. Подчас
налоговых сборов не хватает, чтобы оплатить полностью государственную
деятельность и все трансферты. Тогда в государственном секторе возникает дефицит.
Такого рода дефицит при некоторых обстоятельствах может оказывать стимулирующее
воздействие на экономику, но он может также давать отрицательные эффекты.
Подобные последствия дефицита в государственной деятельности послужили
основанием к тому, что в последние годы проблемы государственного сектора стали
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широко обсуждаться в Украине. Чтобы понять, какие проблемы связаны с этим
дефицитом, нам следует вернуться к определению сбережений: Валовые сбережения =
Инвестиции + Сальдо платежного баланса.
Таким образом, по определению сбережение в этом значении – это всякое
использование ресурсов, которое не идет на потребление. Но можно также говорить о
чистых денежных накоплениях (финансовых потоках ). Здесь имеются в виду
сбережения, которые не используются для инвестиций: Сбережения – Инвестиции =
Чистые денежные накопления. Это значит, что чистые накопления в стране должны
быть равны сальдо платежного баланса. Таким образом: Суммарные чистые денежные
накопления = Сальдо платежного баланса.
Дефицит платежного баланса означает, что Украина должна брать займы за
границей. Ведь иностранный займ является тем же самым, что и «отрицательные»
чистые накопления. Если правая часть приведенного выражения – отрицательная
величина, т. е. если страна испытывает дефицит платежного баланса, то и левая часть
должна быть отрицательной: Украина должна брать займ за границей.
Таким же образом активное сальдо платежного баланса означает, что Украина
одалживает деньги другим странам, т. е. эта страна имеет «положительные» чистые
денежные сбережения.
Суммарные чистые денежные накопления можно в свою очередь разделить на
частное и государственное накопление, в зависимости от того, откуда поступают
средства. Государственные чистые денежные накопления (финансовые потоки ) – это,
попросту говоря, совокупные доходы государственного сектора (налоги, таможенные
пошлины, взносы и так далее) за минусом всех его расходов. Частные чистые денежные
накопления состоят как из сбережений домашних хозяйств (например, в банке), так и из
накоплений предприятий, из прибылей. Таким образом, это значит: государственные
чистые денежные накопления плюс частные денежные накопления равно сальдо
платежного баланса.
Исходя из этой формулы, можно догадаться, откуда могут возникнуть проблемы,
связанные с ухудшением состояния государственных финансов (финансовых потоков).
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Сохранение государственных накоплений не является сколько-нибудь значимой
проблемой, если вместо этого домашние хозяйства или предприятия свои накопления
увеличивают. Но если накопления государственного сектора уменьшаются без
соответствующего роста накоплений частного сектора равной величины, то
результатом будет ухудшение суммарных чистых денежных накоплений страны – т. е.
ухудшение платежного баланса.
Ухудшение платежного баланса не должно представлять какой-то значительной
проблемы, если импорт и иностранные займы направляются на инвестиции, дающие
быстрый рост и повышение конкурентоспособности, что позволяет решить проблему
выплаты долгов и процентов. Но если иностранные займы используются не на
инвестиции, а на текущее потребление, то они могут стать дорогим балластом для
экономики. К тому же существует риск, что сократившиеся государственные
накопления отрицательно скажутся на инвестициях. Инвестиционные издержки и
склонность к инвестированию будут испытывать различное воздействие в зависимости
от того, как государственный сектор финансирует свой дефицит. Стратегия и тактика
развития предполагает эффективное управление движения финансовых потоков.
Государственный бюджет включает государственные расходы и доходы. Разница
между расходами и доходами называется бюджетным сальдо. Когда государственные
расходы больше доходов, то возникает дефицит бюджета, который должен
возмещаться с помощью займов. В кризисные годы размер и структура этого дефицита
оживленно обсуждались как в Украине, так и в других странах. Большой дефицит
бюджета говорит об отсутствии логистического подхода. Здесь и появляется стратегия
логистического выбора. Таким образом, логистика, как наука, определяет задачи,
предмет и метод исследования эффективного движения финансовых потоков.
Финансирование бюджетного дефицита имеет решающее значение в том, быть
внутренней инфляции или нет. Если значительная часть государственного бюджетного
дефицита финансируется за счет займов , т. е. за счет того, что просто печатается
больше денег, это может стать мощным рычагом инфляции. Когда дефицит
финансируется с помощью «печатного станка», то, естественно, увеличивается
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денежная масса. Со временем это приводит к обесцениванию денег, иными словами,
цены повышаются. В том, что такая связь между денежной массой и уровнем цен
существует, согласны все экономисты. Однако у них нет единого мнения о том,
насколько жестка эта связь и как быстро изменения денежной массы отражаются на
уровне цен. Те, которые утверждают, что эта связь очень тесная и рекомендуют борьбу
с инфляцией в первую очередь направить на логистический подход за денежной массой
(финансовыми, материальными потоками).
Большинство экономистов же отмечают, что, во-первых, если безработица
велика, то имеется достаточный простор для роста денежной массы без
непосредственного увеличения инфляции. Если уровень использования мощностей в
экономике низок, то покупательная способность, которую «накачивают» в экономику с
помощью бюджетного дефицита и выпуска новых денежных знаков, может быть
приемлемой, по крайней мере в начале, и не вызывать диспропорций и повышения
издержек. Однако предполагается, что в последующие годы возможностей для
продолжения такой политики становится все меньше. Эффекты инфляции наступают в
экономике быстрее, чем даже при низком уровне использования мощностей. Вовторых, в такой маленькой и открытой стране, как Украина значительная доля
возросшей денежной массы на практике не отражается на ценах непосредственно.
Вместо этого значительные суммы устремляются за границу в виде утечки валюты. Это
связано с тем, что люди начинают использовать часть своей возросшей покупательной
способности на приобретение импортных товаров; это и вызывает отток валюты. В то
же время политика денежной экспансии, вызывает тенденцию снижения процента, что
может приводить к перемещению валюты. Кроме того, бюджетный дефицит и
ускоренная денежная эмиссия вызывают сомнения в том, насколько устойчива такая
политика в долгосрочной перспективе. Тогда могут возникнуть ожидания грядущей
девальвации, что ведет к усиленной – спекулятивной утечке валюты.
Отсюда же вытекает и еще одна проблема. Длительная утечка валюты будет
вынуждать понизить валютный курс. Через некоторое время станет необходима новая
девальвация. В свою очередь это усилит инфляцию вследствие повышения импортных
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цен. Поэтому, существует косвенная связь между ростом денежной массы и темпом
инфляции. Следовательно, антиинфляционная программа должна включать меры по
ограничению бюджетного дефицита и сдерживанию роста денежной массы. Ключевым
пунктом такой стратегии является установление центральным банком Украины
некоторого определенного темпа прироста денежной массы (финансовых потоков),
которого он же сам будет последовательно и твердо придерживаться. Тем самым
инфляция направляется в более спокойное русло, и одновременно появляется надежда,
что резкого повышения цен в перспективе не ожидается. Этот рецепт имеет, однако, два
недостатка.
Во-первых, оказалось сложным определить размер и управлять денежной
массой. Все время возникают новые типы платежных средств: платежные и кредитные
карточки, новые банковские счета, которые одновременно обладают ликвидностью и
приносят процент, и так далее. В связи с этим нелегко определить, какие -именно типы
средств следует включать в состав денежной массы. Поэтому становится трудно
решать, чем, собственно, должен управлять центральный банк и какие именно
мероприятия действительно влияют на денежную массу (финансовые потоки),
Во-вторых, проблема, связанная с такой социально-экономической политикой
сегодняшнего дня, состоит в том, что она, грозит основательно повысить безработицу.
Если все остальные цели экономической политики должны быть подчинены контролю
за денежной массой , то следует также прекратить противодействовать проблеме
безработицы с помощью экспансии. Вместо этого, чтобы затормозить рост денежной
массы (финансовых потоков ) следует, по-видимому, ужесточить бюджетную политику
– не принимая во внимание того, что при этом может произойти с занятостью.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
В

современных

условиях

вопросы

обеспечения

экономической

безопасности железнодорожного транспорта занимают одно из первых мест.
Предпосылками появления ряда проблем железнодорожной отрасли стали
различные преобразования в экономике страны, и обусловили множественные
изменения в деятельности железнодорожных предприятий и железнодорожного
транспорта в целом.
Для железнодорожной отрасли этот факт был одним из главных условий
эффективной деятельности ее предприятий - обеспеченность необходимыми
объемами

работ,

поскольку

виды

транспорта,

которые

использовали

предприятия народного хозяйства при перевозке продукции, определялись
независимо

от

желания

самих

предприятий.

И

преимущество

здесь

принадлежало железнодорожному транспорту.
Преобразования в экономике Украины приводят к проявления как
внешних,

так

и

внутренних

факторов,

влияющих

на

деятельность

железнодорожного транспорта как положительно, так и отрицательно.
В этих условиях возникает необходимость своевременного предвидения и
реагирования на любые изменения как во внешней, так и внутренней среде.
Решение таких задач как раз и лежит в основе обеспечения экономической
безопасности железнодорожного транспорта.
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Проблемы обеспечения экономической безопасности на разных ее
уровнях находятся в центре внимания ученых. Основные исследования в этом
направлении отражены в работах многих отечественных и зарубежных ученых,
но надо отметить что эта проблема является еще недостаточно глубоко
изученной,

поэтому

актуальным

считается

исследование,

разработка

теоретических основ по проблеме определения, оценки и прогнозирования
развития состояния железнодорожного транспорта с помощью важнейших
показателей и индикаторов его функционирования, с точки зрения, обеспечения
экономической безопасности и совершенствования действующей системы,
которая

обеспечивает

экономическую

безопасность

железнодорожного

транспорта.
Цель

исследования

заключается

в:

углублении

существующих

теоретических подходов по определению уровня экономической безопасности
железнодорожного транспорта. Цель исследования обусловила постановку и
решение следующих задач: определить сущность экономической безопасности
на разных ее уровнях (международной, национальной, государственной);
проанализировать теоретические и практические подходы к определению
уровня

экономической

безопасности;

обосновать

целесообразность

определения экономической безопасности на железнодорожном транспорте;
определить роль железнодорожного транспорта в обеспечении экономической
безопасности национального хозяйства; провести комплексный анализ работы
железнодорожного

транспорта

с

целью

выявления

основных

угроз

экономической безопасности; определить факторы влияния на составляющие
экономической безопасности и систематизировать угрозы; предложить систему
показателей для оценки экономической безопасности железнодорожного
транспорта

и

классифицировать

их

по

составляющим;

разработать

предложения по оценке экономической безопасности железнодорожного
транспорта и предложить механизм их реализации. Объектом исследования
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являются процессы, происходящие на железнодорожном транспорте и
обеспечивающие экономическую безопасность железных дорог.
Предметом
методические

исследования
основы

являются

обеспечения

теоретико-методологические

и

экономической

безопасности

многоаспектностью

рассмотрения

железнодорожного транспорта
Научный

поиск

подчеркивается

учеными понятия "экономическая безопасность". Установлено, что первые
наработки, касающиеся проблемы обеспечения безопасности экономических
систем, имели место еще в начале 60-х годов ХХ столетия. Однако в нашей
стране первые попытки постановки и решения проблемы обеспечения
безопасности экономических систем были сделаны в начале 90-х годов ХХ
столетия. В условиях сегодняшнего дня особенно остро стоит вопрос
обеспечения социально-экономической безопасности и ее последствиях.
На основе анализа теоретических и методических подходов ученых,
работающих над этой научной проблемой, раскрыты основные направления
определения механизма повышения уровня экономической безопасности.
Исследованием установлено, что в экономической литературе нет однозначного
определения

понятия

"экономическая

безопасность".

Обеспечение

экономической безопасности системы, как результата действия различных
факторов

внутреннего

и

внешнего

характера,

требует

разработки

соответствующего механизма и системных показателей, с помощью которых
она будет определена.
В

условиях

сегодняшнего

"социально-экономическая

дня

предлагается

безопасность"

как

трактовать

способность

понятие

социально-

экономической системы сохранять устойчивое состояние, противодействовать
угрозам нарушения этого положения и предотвращать необратимым кризисным
и эпидемическим ситуациям. Это представлено научной новизной, которая
классифицируется как усовершенствовано.
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Рассмотрены теоретические аспекты определения основных понятий,
связанных с проблемой определения уровня экономической безопасности:
"экономическая безопасность", "экономические риски".
Экономическая безопасность классифицируется по следующим уровням:
международной, национальной, государственной, региональной, отраслевой. С
целью обеспечения функционирования механизма экономической безопасности
были определены взаимосвязь различных факторов, которые непосредственно
влияют на национальную безопасность государства. В основе обеспечения
экономической безопасности предполагается минимизация и предупреждение
угроз, которые возникают, и формируются в процессе деятельности.
Разработана классификация основных факторов по блокам: экономические,
организационно-технологические, технические и социальные. Установлено, что
большая

часть

предпосылок

обеспечения

экономической

безопасности

железнодорожной отрасли, которые возникают, лежит в основе управления
национальным хозяйством.
Разработаны основы понятийного аппарата содержания экономической
безопасности железнодорожного

транспорта, где

определено, что

под

экономической безопасностью следует понимать такое состояние, при котором
создаются

условия

железнодорожного

для

эффективного

транспорта,

а

также

использования

обеспечение

его

ресурсов
стабильного

функционирования и прогрессивного развития.
Определено также, что под ресурсами экономической безопасности
железнодорожного транспорта все ресурсы, которые есть у него в наличии; под
потенциалом - неиспользованные ресурсы, которые могут быть реализованы
как за счет собственных, так и с привлечением дополнительных ресурсов.
Разработана модель ресурсного потенциала обеспечения социальноэкономической

безопасности

социально-экономической
организация

ее

железнодорожного

безопасности

успешного

транспорта.

железнодорожного

функционирования

должны

Система

транспорта,
опираться

на
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методологические основы научной теории безопасности. В связи с этим
выявлены

первоочередные

цели

системы

социально-экономической

безопасности и ее последствия.
Теоретически

обосновано

и

доказана

целесообразность

создания

экономического механизма функционирования и обеспечения такого состояния
отрасли,

который

будет

отвечать

условиям

социально-экономической

безопасности. Для этого были выявлены основные факторы, которые негативно
влияют на деятельность отрасли и разработаны мероприятия позволяющие,
избежать этого влияния или исключить полностью. В результате проведеного
исследования установлено, что основной целью обеспечения экономической
безопасности железнодорожной отрасли является предотвращение угроз,
обеспечение защищенности деятельности отрасли и достижения поставленных
целей посредством решения такой задачи: поиск средств и способов
предотвращения угроз с целью ослабления или ликвидации последствий их
действий. Исходя из этого, сделан вывод, что обеспечение экономической
безопасности

железнодорожного

транспорта

является

непрерывным

циклическим процессом, который необходимо постоянно совершенствовать.
Оценка уровня социально-экономической безопасности производится с
помощью совокупного показателя социально-экономической безопасности
железнодорожного транспорта в целом, так и отдельно взятым структурным
предприятиям.
Получение

совокупного

показателя

социально-экономической

безопасности железнодорожного транспорта обеспечивается определением
показателей

по

социальной,

экономической,

финансовой,

технико-

технологической, кадровой, правовой, информационной, экологической и
охранной составляющих.
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Український державний університет залізничного транспорту
Котик В. В.

кандидат економічних наук, доцент
Український державний університет залізничного транспорту
Ткачук А. Ю.

магістр
Український державний університет залізничного транспорту
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТІВ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Надзвичайно актуальною є проблема залучення іноземних інвестицій до
базових галузей національної економіки України. Саме такий підхід
вважається майже єдиним джерелом відтворення України, як процвітаючої та
конкурентоспроможної держави на теренах європейського співтовариства.
Забезпечити це зростання можливо лише завдяки відтворенню транспортного
комплексу, де провідна роль належить залізничним перевезенням. Але, нажаль,
залізничну галузь також гостро торкнулись негативні негаразди, які привели
останню до критичного стану. Тобто галузь залізничних перевезень України
позбулась свого профілюючого значення в національній єкономіці. Зазначене
спонукає постановку проблеми щодо формування передумов для залучення
іноземних інвестицій з метою формування якісно нової залізничної галузі
України

з

відповідними

показниками

та

характеристиками

на

рівні

європейських і світових аналогів.
Соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від
створення сприятливого інвестиційного клімату, оскільки інвестиції є одним із
найважливіших чинників розвитку економіки і добробуту держави.

В

чисельних публікаціях українських вчених з наукових установ та ВНЗ Києва,
Харкова, Одеси, Льова та інших на протязі останніх років пропонуються
різноманітні

науково-економічні

національних

і

зарубіжних

обгрунтування

партнерів

підходів

взаємовигідних
до

для

інвестиційного

співробітництва. Проте, нажаль більшість з них залишаються на папері і не
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реалізуються на практиці в наслідок недосконолої правової бази та закостенілої
системи керівних структур країни.
В тезах, що пропонуються, викладена мета наукового дослідження, яка
включає постановку проблеми, завдання щодо механізму держінвестицій та
доцільність їх підтримки. Розглянуті передумови інвестування та можливі
перешкоди, що виникають. Доведена доцільність останніх, як основа вирішення
національної транспортної стратегії Украіни до 2030 року.
Напрацьований досвід вітчизняних і зарубіжних компаній-перевізників,
які успішно розвиваються та активно працюють у сфері транспортної
логістики, свідчить, що інвестиції в розвиток залізничної інфраструктури, на
технічну і технологічну модернізацію виробництва, особливо довгострокові,
сприяють зниженню непродуктивних втрат (перевитрат) виробничих ресурсів,
відновленню (нарощенню) виробничого потенціалу, збільшенню обсягів
перевезень пасажирів та вантажів, покращенню якості послуг.
Суттєвим чинником економічного зростання України є систематизація та
структуризація інвестиційного ринку, як внутрішнього, так і зовнішнього.
У зв'язку із необхідністю залучення фінансових ресурсів та їх
обмеженістю, не менш актуальною на сьогоднішній день, постає ще одна
проблема, пов’язана вже з оцінюванням та підвищенням інвестиційної
привабливості підприємства, оскільки інвестиційна привабливість виступає як
характеристика, що надає можливість сформувати інвестору уявлення про стан
об’єкта вкладання коштів, надійність майбутньої інвестиції, очікувані
результати від їх використання.
Можна виділити три стратегічні цілі державної інвестиційної політики,
що є міжгалузевими
Згідно з цілями, одним із головних завдань інвестиційної політики
держави є збільшення обсягу інвестиційних ресурсів за рахунок усіх джерел
фінансування (кредитні ресурси комерційних банків, кошти приватних та
іноземних інвесторів, кредитні лінії, бюджетні і власні кошти підприємств
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
73

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

тощо, кошти яких повинні спрямуватися на задоволення нагальних потреб та
перспективний розвиток залізничної галузі.
Законодавчі акти України спрямовані на забезпечення рівного захисту
прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм
власності, а також на ефективне інвестування сфер (галузей) економіки
України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.
Для

українських

залізниць,

правові

та

інші

аспекти

інтеграції

залізничного транспорту в європейську транспортну систему, особливо на
етапах реформування галузі та економіки в цілому, мають надважливе
значення.
Мета

інвестицій

для

залізниць,

якими

можуть

бути

всі

види

фінансування, майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються, - створення
прибутку (доходу) та підвищення конкурентоспроможності, досягнення
соціального ефекту. Такими цінностями є:
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери
(крім векселів);
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, інженерні мережі,
залізничні колії, устаткування та інші матеріальні цінності);
майнові права інтелектуальної власності;
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду,
необхідних для організації того чи іншого виду виробництва.
Інвестиції, згідно з поширеною світовою практикою, у відтворення
(прирощення) основних фондів здійснюються у формі інвестиційних вкладень.
Таким чином, інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій
громадян, юридичних осіб і держави щодо залучення та практичної реалізації
інвестицій, у т.ч. державної підтримки реалізації інвестиційних проектів
відповідно до положень законодавства, за рахунок коштів бюджетів,
позабюджетних фондів і позичкових коштів.
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Реалізація проектів на практиці здійснюється за рахунок власних і
позичкових коштів інвестування, у т.ч. іноземного інвестування - іноземними
громадянами, юридичними особами та державами (приватний, банківський та
інші капітали), спільного інвестування громадянами та юридичними особами
України, іноземних держав.
Підставами для інвестування є проектна (інвестиційна) пропозиція та
інвестиційний проект, в обов’язковому порядку затверджений центральним
органом виконавчої влади, тобто сукупність цілеспрямованих організаційноправових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних
заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені
(погоджені,

затверджені)

у

вигляді

планово-розрахункових

документів

(проектів, інших матеріалів), необхідних та достатніх для обгрунтування,
організації та управління роботами для реалізації проекту.
Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна
підтримка, повинен містити:
резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність
проекту стратегічним програмним документам держави, відомства, галузі);
прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг);
потребу в інвестиціях;
необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї
(оренда) для реалізації проекту;
основні

показники

ефективності

проекту,

у

т.ч.

енерго-,

ресурсоефективності;
висновки експертизи, план (графік) реалізації проекту (строк введення
в дію основних фондів);
кадрове забезпечення, організаційна структура та управління проектом,
розвиток інфраструктури, у т.ч. залізничної, заходи з охорони навколишнього
природного середовища, джерела фінансування проекту;
пакет документів з обгрунтуванням оцінки впливу на навколишнє
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природне середовище та інше.
Таким чином, особливості, які сьогодні стримують і деякою мірою є
перешкодою для залучення зовнішніх інвестицій (інвесторів) у сектори
економіки, здійснення інвестиційної діяльності на території України - це
невідповідність вітчизняної законодавчої бази порівняно із законодавством
(стандартами, директивами) держав ЄС, інших розвинених країн у формах і
методах оцінки та питаннях практичної реалізації проектів.
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Дейнека О. Г.

доктор економічних наук, професор
Український державний університет залізничного транспорту
Котик В. О.

кандидат економічних наук, доцент
Український державний університет залізничного транспорту
Тарасова Т.М.

магістр
Український державний університет залізничного транспорту
НАПРЯМКИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МОНОПОЛІЇ НА
РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
В сучасних умовах якісно нового бачення набуває проблема реального
реформування галузі залізничного транспорту. За попередні три десятиліття
мали місце лише декларативні заяви представників керівних структур держави,
а також Укрзалізниці щодо необхідності проведення структурних змін в
управлінні на всіх рівнях галузі. Було запропоновано декілька псевдореформ з
поверхневим їх обгрунтуванням, які мали внести корегування в структуру і
управління галузі з визначенням термінів часу та очікуваних кінцевих
результатів. Проте невизначенність з учасниками інвестиційних вливань,
відсутність гарантій держави щодо покриття можливих ризиків, відсутність
професіоналізму як виконавців, так і керівників галузі та їх безкінечна зміна та
ротація привели до жахливих наслідків і, як наслідок, майже до повного
розвалу галузі залізничних перевезень.
За часів колишньої планової економіки кожен вид транспорту мав чітку
організаційну структуру управління й займався тільки делегованими йому
видами перевезень. Збереження вказаних структур у ринкових умовах зумовило
появу монопольних утворень у кожному з транспортних секторів. Деякі види
транспорту реформували свої структури управління і досягли певних
результатів. Проте залізничний транспорт не зміг своєчасно реформувати
структуру транспортного ринку і, як результат, втратив значну частку обсягів
своїх перевезень у вантажному та пасажирському сполученні.
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За останні роки науковці та фахівці залізничної галузі внесли вагомі
пропозиції, які несли за мету зупинити стрімке падіння залізничного
транспорту та негайно відмовитись від наслідків присутності елементів
застарілої планово-адміністративної системи управління в галузі. Але більша
частина пропозицій, що несли необхідні елементи пропозицій і разрахунків,
нажаль не були прийняті до уваги, а деякі в загалі не розглядались і не
обговорювались. Результат таких дій ми отримали вже сьогодні. Це старіння,
неконкурентоспроможність та обвальний стан основних виробничих фондів,
проблеми із зайнятістю та кваліфікацією трудових ресурсів, невиважена та
дублююча схема управління керівними структурами від підприємства до
міністерства, низький стан продуктивності праці та заробітної плати зайнятих
на перевезеннях та в інфраструктурі і т.і. Жоден з варіантів реформування
залізничного транспорту зарубіжних країн також не був навіть частково
залучений, а інвестиції, які

лише вібірково надходили із закордону,

витрачались невиправданно, або взагалі зникали.
Зазначене вище обумовило мету дослідження яка присвячана пошуку
негативних причин у галузі залізничного транспорту, напрамкам посилення
впливу транспортної монополії, що формується, можливостей акціонування що
тезово викладено у наступному:
До причин, завдяки яким виникає необхідність реформування структури
транспортного ринку, слід віднести:
1. Поступовий та невпинний розвиток ринкових відносин в Україні.
2. Спад обсягів перевезень і показників роботи у кожному секторі
транспортного ринку на початку розвитку ринкових відносин та
активізацію конкуренції між окремими видами транспорту.
3. Відсутність бюджетного фінансування та встановлення державою дуже
високих дивідендів на власність, що передана

АТ Укрзалізниці для

використання.
4. Відсутність реального механізму отримання компенсації від місцевих
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органів влади та деяких організацій за перевезення пільгових категорій
пасажирів.
5. Появу значних обсягів інтермодальних, контрейлерних та транзитних
перевезень по транспортних коридорах і логістичного підходу до пересування
вантажів.
6. Появу нових видів транспортних послуг, що надаються з інших
секторів транспортного ринку або приватними компаніями. Як приклад можна
навести появу маршрутних таксі, які здійснюють приміські перевезення
пасажирів за маршрутами приміських поїздів.
Дослідження, які були проведені на основі багаторічних спостережень,
показали, що причин неефективної роботи залізничного транспорту багато.
Основні з них наведено на рис

Рис 1 . Основні причини неефективної роботи залізничного транспорту
Для того щоб не втратити існуючих споживачів транспортних послуг та
залучити нових, монополія під впливом сил зовнішнього середовища мусить
трансформуватися

й

різними

способами

захоплювати

нові

сектори
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транспортного ринку або розширювати зону свого впливу. У той же час на
транспортному ринку відбуваються зворотні процеси, що пов'язані з
утворенням

на

залізничному

транспорті

одночасно

монопольного

та

конкурентного середовищ, завдяки яким організовується державна монополія
на володіння інфраструктурою залізниць та окремі компанії-оператори з різною
формою власності, що займаються перевезенням вантажів і пасажирів.
Нами визначены такі основні напрямки посилення впливу залізничної
монополії на ринку транспортних послуг: розширення зони впливу за рахунок
збільшення обсягів перевезень з основної діяльності; захоплення суміжних
секторів транспортного ринку за рахунок утворення інтегрованих компаній, що
займаються одночасно перевезеннями вантажів та пасажирів різними видами
транспорту; проникнення на транспортні ринки закордонних країн, якщо це
дозволено їх законодавством; надання нових видів транспортних послуг у
залізничній галузі; надання нових видів транспортних послуг у суміжних
секторах ринку; реформування залізничної монополії шляхом утворення
монопольного середовища для інфраструктури залізниць і конкурентного
середовища для перевезень. Цей напрямок реформування залізничної монополії
дозволить українським компаніям-операторам займатися процесами перевезень
на теренах всього європейського ринку транспортних послуг за наявності
відповідних документів.
Ми вважаємо, що перелічені вище варіанти реформування монополії на
залізничні перевезення можна застосовувати як кожного окремо, у будь-якому
поєднанні, так і усі разом. У менеджменті ці варіанти прийнято називати
альтернативними. Як відомо, вибір найкращої моделі розвитку монополії є
основним завданням стратегічного менеджменту галузі залізничних перевезень.
Отже, для визначення найкращого варіанта розвитку залізничної транспортної
монополії

необхідно

встановлення

провести

необхідності

низку

досліджень,

реформування

галузі;

які

передбачають:

з'ясування

причин

неефективної роботи галузі; вивчення основних сил зовнішнього середовища,
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що негативно впливають на роботу залізничного транспорту; аналіз слабких та
сильних сторін роботи галузі та знесилення негативних сил, що впливають на
транспорт, за рахунок розробки науково обґрунтованої системи заходів;
дослідження альтернатив структурної реформи; вибір раціональної моделі
управління залізничним транспортом за критерієм оптимальності.
Підсумовуючи вище викладене, вважаємо що підвищити ефективну
роботу залізниць без його акціонування можливо тільки за таких умов:
варіант

реанімації

державної

монополії.

Підвищити

тарифи

на

перевезення при обов'язковій переоцінці основних фондів, повній компенсації
перевезень пільгової категорії громадян, зменшенні величини дивідендів та
наданні державних інвестицій на розвиток залізничного транспорту. При цьому
необхідно адаптувати структуру управління залізничного транспорту до умов
сучасного ринку;
варіант зміни структури ринку залізничних перевезень. Цей варіант
повторює варіант 1, але при цьому держава дозволяє роботу на ринку
транспортних послуг приватним компаніям-операторам, які будуть оплачувати
право доступу до інфраструктури залізниць. Завдяки цьому частково з'являться
кошти на придбання рухомого складу та підвищиться прибутковість залізниць.
Обидва ці варіанти в сучасних умовах виконати дуже проблематично, оскільки
держава практично не зможе прийняти на себе значну частину витрат, які зараз
несе залізничний транспорт.
Підняті до розгляду та обговорення підходи мають на меті грунтівне
осмислення та обговорення, адже залізничний транспорт був, є і залишиться на
далі базовою галуззю економіки України, а подальші наукові дослідження
мають

забезпечити

його

вихід

із

кризового

стану

і

формування

конкурентоспроможності на ринку перевезень.
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Домбровська С.О.

кандидат економічних наук, викладач
Одеський національний економічний університет
БІЗНЕС-МОДЕЛЬ CANVAS ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Пошуки шляхів мінімізації впливу економічних криз, скорочення втрат у
результаті
поліпшення

несподіваних
управління

змін

зовнішнього

бізнесом

економічного

середовища,

менеджерів

підприємств

змушують

враховувати природу негативних соціально-економічних процесів і явищ та
робити спроби реалізувати адекватні заходи. Одним із ефективних інструментів
стратегічного планування управління інноваційної діяльності підприємства
відзначається бізнес-модель Canvas (англ. Business Model Canvas, BMC), яка
представляє

собою

інструмент

опису

бізнес-процесів

функціонуючих

підприємств або підприємств, які знаходяться лише на етапі створення.
Автори даної бізнес-моделі, Олександр Остервальдер та Ів Пиньє,
сформували її у вигляді схеми, яка описує пропозицію, інфраструктуру,
споживачів та фінанси компанії.
Доречно зауважити, що основна відмінність Canvas від моделі Lean
Canvas полягає у тому, що вона конкретизує більш-менш стійку бізнес-модель
вже існуючого продукту для аналізу та пошуку можливостей зростання, у той
час, коли Lean Canvas орієнтований на створення та запуск абсолютно нового
продукту. Хоча моделі схожі, проте Canvas включає й опис ключових
партнерів, каналів збуту, використовуваних ресурсів – те, що відсутнє у
стартапів або не є характерним для нового продукту.
Бізнес-модель Canvas складається з 9 блоків, кожний з яких описує свою
частину бізнес-моделі компанії, а саме: ключових партнерів, ключові
активності, переваги та пропозиції, відносини з замовником, сегменти
користувача, ключові ресурси, канали постачання, структуру витрат та джерела
доходів.
Основні групи та блоки бізнес-моделі Canvas представлено на рис. 1.
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8.
Ключові
партнери
Ключові
постачальники?
Що отримуємо?
Що надаємо?

7.
Рішення
Ключові дії?
Виробництво?
Постачання?

2.
Унікальна
цінність
Які проблеми
клієнта
вирішуємо?
Які
задовольняємо
потреби?
Переваги
продукту?

6.
Ключові
ресурси
Фінансові,
інтелектуальні,
матеріальні?

9.
Структура витрат
Постійні, змінні витрати?

4.
Прихована
перевага
Як отримуємо,
зберігаємо,
клієнтів?
3.
Канали збуту
Які канали
спілкування з
клієнтами?

1.
Сегменти
користувачів
Найважливіші
клієнти?
Який їх поділ на
сегменти?
Їхні бажання?

5.
Потоки прибутку
Джерела доходів? Моделі роботи?

Рис. 1. Структура бізнес-моделі Canvas
Джерело: побудовано автором на основі [2]

Варто підкреслити, що 9 структурних блоків моделі, на перший погляд,
розміщені непослідовно. Це обґрунтовано тим, що нумерація відображає
послідовність

формування

цінності

продукту(послуги)

для

клієнта,

а

розміщення блоків – логічний взаємозв’язок структурних компонентів.
Відповідно такому розташуванню найбільш логічно пов'язані блоки є
суміжними і мають графічно чіткіший зв'язок.
Для того, щоб оцінити ефективність розробленої бізнес-моделі Canvas,
необхідно оцінити її «життєздатність», яка полягає у тому, що грошей у бізнесі
після завершення циклу має бути більше, аніж було на початку етапу.
Важливою ознакою також можна відзначити масштабованість – фактор, який
гарантує бізнесу можливість впоратися зі збільшенням попиту без втрати якості
та без збільшення напруги, при цьому, витрати на доданих клієнтів не
зростають або знижуються.
Проаналізуємо структурні блоки бізнес-моделі Canvas детальніше [1].
Перший блок «Сегменти користувачів (клієнти)» відповідає за опис своїх
клієнтів за спільними для них ознаками, які можуть безпосередньо і не
відноситись до діяльності компанії, але пов'язані з нею. Такими ознаками
можуть бути особливості поведінки, звички та профільні бажання соціальної
групи, загальні страхи і т. д. У цьому блоці необхідно відповісти на питання, які
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дадуть змогу скласти соціально-типологічний портрет споживача. Доречно
враховувати, що різним групам клієнтів важливі різні цінності: одна група
клієнтів при подібних інтересах платить за продукт, інша – намагається знайти
його безкоштовно, а є групи, які за ті ж послуги готові заплатити більше.
Другий блок «Унікальна (ключова) цінність» передбачає аналіз, які саме
цінності пропонованого продукту (послуги) залучають існуючих клієнтів.
Важливо визначити особливості товару, які приваблюють клієнта та вирішують
його проблеми.
Третій блок «Канали постачання (збуту)» поєднує всі канали, починаючи
з першого контакту та прийому замовлення і закінчуючи доставкою та
сервісним обслуговуванням. У цілому, канали інформують про наявність
продукту,

дозволяють

оцінити

продукт

потенційним

клієнтам,

дають

можливість купити, формують цінність та гарантують задоволення. До
традиційних каналів відносяться телефонні та особисті контакти, фізичні
магазини, сайти, соціальні мережі та розсилки, рекламні джерела у ЗМІ.
У четвертому блоці «Прихована перевага» здійснюється опис відносин з
клієнтами за кількома критеріями: по фактору включення в процес
(персональні,

автоматизовані,

створені

для

самообслуговування),

по

регулярності (разова або постійна дія, в форматі підписки), за ступенем
індивідуальності (особливий підхід або загальні правила) і т. д. Цільові
установки також можуть бути різними: отримання нових клієнтів, збереження
колишніх клієнтів, отримання від колишніх клієнтів більшого доходу. Варто
враховувати, що стратегії відносин можуть змінюватися з часом в залежності
від кон'юнктури ринку.
У п’ятому блоці «Потоки прибутку» перераховуються доходи, формуючи
групи за різними критеріями. Таким чином, одне й теж джерело доходу, в
залежності від критерію, може змінювати відповідність певній групі. У даному
блоці необхідно визначити, за що покупець готовий платити, і якому способу
оплати він віддає перевагу. До найпоширеніших потоків доходів відносяться:
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прямий продаж, оренда, плата за послуги, оплата підписки, ліцензування,
відсотки за посередництво.
Шостий блок «Ключові ресурси» описує персонал, інтелектуальні,
матеріальні та фінансові ресурси. Враховуються і ті ресурси, які необхідні для
виробництва, для збуту та вибудовування відносин з клієнтами.
У сьомому блоці «Рішення» здійснюється опис заходів, які необхідно
здійснити для реалізації попередніх етапів і для створення продукту. Для
виробництва, наприклад, це може бути проєктування, розробка і рішення проблем,
для магазинів – продаж і сервісна підтримка. До цього блоку відноситься й
наймання співробітників, ведення бухгалтерії, адміністрування процесу.
У восьмому блоці «Ключові партнери» вписуються партнери, без яких
бізнес не може працювати, і відзначаються особливості їхньої діяльності.
Наскільки вони є обов'язковими, чи дають гарантії, чи можливі альтернативи і
які є варіанти взаємного розрахунку? Інколи взаємна вигода між партнерами
опосередкована, проте зв'язок існує.
У дев’ятому блоці «Структура витрат» формується ієрархія витрат, де
виділяються найважливіші, найбільш та найменш значні витрати.
Доцільно підкреслити, що для одного і того ж продукту (послуги) може
існувати декілька бізнес-моделей. Так, для ефективного використання Canvas
рекомендується розробляти альтернативні бізнес-моделі, ставлячи складні
питання і з огляду на різні сценарії розвитку бізнесу, що надасть можливість
після складання і розгляду декількох моделей обрати саме потрібну.
Список використаних джерел
1. Бизнес модель «Канвас»: описание модели и её примеры. URL:
https://vc.ru/flood/105386-biznes-model-kanvas-opisanie-modeli-i-ee-primery (дата
звернення 25.10.2020).
Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга
стратега и новатора. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 288 с.
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ETF-ФОНДИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПАЙОВИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ
ФОНДАМ НА ФІНАНСОВИХ БІРЖОВИХ РИНКАХ
До недавнього часу біржові гравці в якості інноваційного продукту на
фінансових ринках розглядали паї пайових інвестиційних фондів (ПІФ). Проте,
на сьогоднішній день з'явилась альтернатива ПІФ – фонди, які торгують на
біржі ETF-фонди (Exchange-Traded Funds). Перший ETF з активами в 464 млн.
дол. був створений в 1993 році з метою відображення динаміки одного з
найвідоміших американських індексів S&P 500. У 2000 році подібних ETF
різної структури налічувалося 80 одиниць, а в 2006 році їх стало вже 359.
Сукупні активи всіх ETF на 2008 рік становили понад 500 млрд. дол., на
сьогодні – близько 4.6 трлн. дол [1].
ETF – це зручний інструмент, що використовують для приватного
інвестування. Будь-який біржовий гравець зацікавлений у формуванні найбільш
якісного інвестиційного портфеля. Таку можливість надають інвестиції ETF, за
якими за мінімальною ціною можна вкласти свої кошти в економіку окремої
держави або навіть в економіку всього світу. [2]
Для прикладу наведемо склад фонду акцій iShares MSCI World, що
включає 1632 позиції з таких країн, як США – близько 30%, Китай – 12%,
Тайвань – 7%, Індія – 6%, Бразилія та Південна Африка по 5%, Великобританія
і Японія по 4%, і інші країни від 1-3%.
Подібні інвестиції формують максимально диверсифікований портфель,
що включає акції компаній розвинених ринків, акції найбільших компаній
світу, акції компаній великої, середньої і малої капіталізації, акції компаній
окремих країн, акції компаній окремих секторів економки (фінансовий,
енергетичний, телекомунікаційний); державні короткострокові і довгострокові
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облігації США; до складу портфеля за товарними фондам входять фінансові
інструменти по золоту, сріблу, нафті; по фондам житлової та комерційної
нерухомості в портфель входять рентні та іпотечні фінансові інструменти.
З акціями ETF допустима маржинальна торгівля, тобто паї можна
купувати в борг. Деякі ETF самі використовують маржинальну торгівлю, тобто
рухаються в 2-3 рази більше індексу, але це збільшує ризики.
Важливо навести ряд переваг ETF в порівнянні з ПІФами, зокрема [3]:
−

глобальна диверсифікація вкладів, тобто ETF копіюють основні

індекси кількох десятків країн світу, що дозволяє хеджувати ризики;
−

ETF прозорі та більш ліквідні;

−

ціна на ETF постійно плаває, а не встановлюється раз в день, як в

ПІФ, а значить, що ETF можуть бути куплені і продані безліч разів протягом
одного дня;
−

ETF дешевше багатьох традиційних взаємних фондів і початкові

вкладення в них нижче, ніж у більшість інвестицій;
−

в ETF-фондах приватні та інституційні інвестори платять одні і ті ж

комісії і несуть однакові витрати, що незвично для світу фінансів, де приватні
інвестори зазвичай платять у декілька разів більше інституційних.
Але поряд з перевагами можна відзначити і недоліки ETF фондів:
−

торгівля ETF на біржі вимагає сплати обов'язкової брокерської і

біржової комісії від обороту при здійсненні будь-якої операції;
−

після інвестування в ETF інвестор повинен відслідковувати стан

свого торгового рахунку для забезпечення сплати щоденної комісії за
управління фондом в розмірі 0,1-1% на рік;
−

у випадках відсутності ліквідності за деякими «синтетичним» ETF,

що працюють через ф'ючерси, форвардні контракти та ін., інвестор, купуючи їх,
не стає прямим власником активу, що веде до додаткових ризиків;
Таким чином, на підставі вище вказаних переваг і недоліків ETF-фонди
являють собою альтернативу ПІФам з перевагою в свою користь за такими
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критеріями, як диверсифікація вкладів, ліквідність, низькі управлінські витрати,
низький поріг входу і прозорість активів. ETF-фонди є гібридом звичайних
акцій і взаємних індексних фондів. Це досить зручний і ліквідний інструмент
для інвестування приватного капіталу, який надає всю потрібну інформацію
приватному інвестору, також система прозора і постійно оновлюється.
Виходячи з цих перерахувань можна говорити, що на фінансових ринках
сформований більш ліквідний інструмент для інвестування, в порівнянні з
ПІФами.
1.

Largest

ETFs:

Top

100

ETFs

By

Assets

URL:

https://etfdb.com/compare/market-cap/ (Дата звернення: 03.11.2020)
2.

Коваленко М. А., Радванська Л. М. Фінанси спільного інвестування:
навч. посіб. Херсон, 2018. 248 с.

3.

Щербина О.Ю. Финансовый рынок: концепция перспектив развития
// Экономические науки. - 2018.- №62. - С. 355-361
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО
МЕДЖМЕНТУ
Використання

регулюючого

потенціалу

податкової

системи

як

інструменту фінансово-економічного регулювання є важливим питанням
фінансової теорії та практики. Дослідження теоретичних та практичних питань
податкового регулювання як інструменту сприяння соціально-економічного
розвитку суспільства знаходиться в центрі досліджень фінансової науки.
Суттєвий вклад в дослідження питань податкового регулювання внесли
такі зарубіжні економісти як А. Ауербах і В. Геіл , Дж. Арнольд , Е. Енген та
Дж. Скіннер , Ф. Падовано і Е. Галлі , Б. Салані , M. Фельдштейн , Г. Хафбауер
та інші.
Серед вітчизняних вчених варто виділити Ю. Іванова , І. Майбурова , Л.
Тарангул та інших. Незважаючи на достатню увагу з боку науковців до питань
розвитку податкової системи в цілому та податкового регулювання зокрема,
механізм

податкового

регулювання

соціально-економічного

розвитку

суспільства у науковій літературі до цього часу досліджений недостатньо
ґрунтовно.
Податковий менеджмент є складовою всієї податкової політики як на
рівні держави, так і регіону, галузі, підприємства, громадянина. Податковий
менеджмент є системою принципів і методів розробки та реалізації
управлінських рішень, пов'язаних з вибором податкової системи, розрахунком
податкових платежів, постійним контролем за їх здійсненням.
Податковий менеджмент охоплює три рівні податкової політики :
• Державний податковий менеджмент.
• Податковий менеджмент підприємства.
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• Податковий менеджмент громадян.[1]
Головна мета податкового менеджменту підприємства – забезпечення
йому оптимальних податкових платежів з урахуванням чинного законодавства
[2]. При цьому потрібно звернути увагу на вирішення таких проблем:
дисципліна та культура платників податків; поєднання стратегічної та
тактичної мети податкового менеджменту; мінімізація та оптимізація сплати
податків; ризик податкових платежів для платників податку [3].
До найпоширеніших методів податкового регулювання належать:
• інвестиційний податковий кредит;
• вибір і встановлення ставок оподаткування;
• відстрочення податків і зборів;
• податкова амністія;
• міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування;
• податкові канікули;
• податкові відрахування.
Форми податкового регулювання є прямого та опосередкованого впливу.
Суб’єктами податкового регулювання є Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба
України, органи місцевого самоврядування.
Об’єктами податкового регулювання виступають споживання, доходи,
майно, використання природних ресурсів, розподілений прибуток, капітал.
В Україні в рамках загального механізму податкового регулювання ми
можемо виокремити окремі механізми та класифікувати їх, в залежності від
масштабу регулюючого впливу, наступним чином:
• системні механізми податкового регулювання;
• комплексні механізми податкового регулювання;
• локальні механізми податкового регулювання
У найближчому майбутньому перспективними напрямами податкового
регулювання буде:
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• побудова ефективних механізмів оподаткування операцій в цифровій
економіці;
• удосконалення правил для контрольованих іноземних компаній;
• подальше вдосконалення обмежень в розмиванні податкової бази;
• розширення обов’язкових та чітких правил розкриття інформації про
платників податків і об’єкти оподаткування;
• підвищення ефективності механізмів вирішення податкових спорів;
• покращання механізмів зміни двосторонніх податкових договорів.
У ситуації, яка склалася в Україні, велике значення мають статистичне
спостереження за соціально-економічними процесами, дослідження різних
альтернативних показників з незалежних джерел отримання інформації, у тому
числі й з неофіційних. Таке розширення джерел отримання інформації дає
можливість точніше та зваженіше приймати рішення щодо розробки
економічної та податкової стратегії й визначення податкової політики.
Отже, податковий потенціал є важливою складовою податкового
менеджменту як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні. Його
розмір залежить від різних чинників, які можна об'єднати в такі групи:
• Речові чинники виробництва – основні виробничі засоби (у першу чергу
їх активна частина), виробнича інфраструктура (пасивна частина),
виробничі запаси.
• Трудові чинники виробництва – робоча сила в кількісному та якісному
вираженні, заробітна плата, доходи робітників тощо.
• Сукупність управлінських дій щодо всіх його складових елементів –
статистичний та бухгалтерський облік, суб’єкти управлінських рішень та
ін. [4].
Крім того, податкові реалії, які склалися, не сприяють стабільності
підприємницької діяльності, оскільки нормативно-правова база оподаткування
в Україні є складною, неоднорідною та нестабільною (відбувається часте її
коригування),

а

окремі

податкові

законодавчі

норми

–

недостатньо
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узгодженими, інколи й суперечливими. В цілому, спостерігається відсутність
координації між окремими спеціальними законами про податки, а також між
податковими законами загальної дії та законами, які регулюють окремі види
діяльності.
Таким чином, відсутність або недостатня кількість спеціалістів з питань
оподаткування,

недосконалість

організаційно-управлінської

структури

підприємства, недостатня увага керівництва суб’єкта господарювання щодо
питань функціонування корпоративного податкового менеджменту або ж
нерозуміння

його

суті

та

значення

унеможливлює

розширення

або

диверсифікацію виробництва з метою зменшення податкового тягаря і
призводить, як правило, до зниження ефективності показників діяльності
підприємства в цілому та його фінансово-господарського стану [5].
Отже, побудова та застосування механізмів податкового регулювання має
носити комплексний характер в рамках стратегії розвитку державних фінансів
України та в поєднанні із інституційними ринковими реформами – це
створення стимулюючої податкової системи та конкурентної ринкової системи.
У нинішніх реаліях механізм податкового регулювання має будуватися та
зазнавати змін в комплексі із структурними реформами, корелюватися із
політикою бюджетних видатків, державною борговою політикою, націлюватися
на збалансування бюджету вже у короткостроковій перспективі.
Необхідним є забезпечення тісної взаємодії заходів податкового
регулювання

із

удосконаленням

регулювання:

забезпечення

макроекономічного

стабільності

грошової

і

одиниці,

фінансового
фінансової

відкритості країни, ефективного макроекономічного регулювання, відкритості
державного управління.
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Задорожня В.В.

студентка факультету економіки і менеджменту
Національна металургійна академія України
Кербікова А.С.

старший викладач
кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Національна металургійна академія України
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
В сучасних умовах основним виробничим ресурсом країни є її
економічно активне населення. Якість і кількість робочої сили виступають
вагомим чинником зростання економіки. [1]. Все помітніший вплив на склад
трудових ресурсів нині справляє міграція. У зв’язку з цим виникає необхідність
дослідження

трудової

міграції

населення

як

визначального

чинника

формування працересурсного потенціалу регіону чи країни. В умовах
відновлення незалежності України характер, обсяги, склад та спрямованість
внутрішніх і зовнішніх міграційних потоків зазнали суттєвих змін. Ці зміни
спричинені трансформацією соціально-економічних відносин, демократизацією
суспільного життя, спрощеністю процедури виїзду за кордон та зміни місця
проживання, трансформаційним спадом і падінням життєвого рівня населення.
Своє відображення вони знайшли передовсім у зменшенні інтенсивності
міграцій в середині регіонів та на міжрегіональному рівні, значному
відпливу населення за межі країни, формуванні потужних потоків
зовнішньої трудової міграції, що зумовлює необхідність вдосконалення
управління цими процесами. [2].
Упродовж 2019р. чисельність населення зменшилася на 250,8 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 53 живонароджені. Природний приріст
склав – 272,3 тис. осіб. [4].
Водночас у сільській місцевості в багатьох регіонах розширюються межі
слабо заселених територій, виводяться з господарського обігу значні площі
земель.
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Рисунок 2 – Міграційний та природний приріст населення. [5].
Багаторічний відплив сільської молоді до міст України та за її межі
визначив деформацію всіх демографічних структур і процесів у сільській
місцевості, що супроводжувалося збільшенням частки осіб пенсійного віку,
зростанням смертності, скороченням народжуваності, зниженням природного
приросту сільського населення.
Яким чином відбувався міграційний рух населення у 2019 році по
областях України наведено на рис. 3.
Проаналізуємо на прикладі періоду 2019 року як на міграційний рух по
областях України вплинула політична криза (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.)
Процес міграції в межах України в 2019 році характеризувався
скороченням населення в більшості регіонів і переселенням в такі області, як
Харківська, Київська, Одеська і місто Київ.
Така динаміка зумовлена багатьма чинниками, найважливішими з яких є
зниження рівня якості життя людей у період економічної кризи, ускладнення
екологічної ситуації в усіх регіонах країни, старіння населення, збільшення
показників розлучень і зменшення показників укладання шлюбів.
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Рисунок 3 –Міграція по регіонах України. [5].
В останні роки одним із найголовніших чинників є масовий відтік молоді
за межі країни, передусім міграція жінок.
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Запотічна Р. А.

здобувач наукового ступеня к.е.н.
Львівський державний університет внутрішніх справ
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ БОРГОВОГО ТИПУ У
КРАЇНАХ СВІТУ
В умовах глобалізації постійне зростання потреби країн світу в
фінансових ресурсах, з одного боку, і їхній нерівномірний розподіл між
країнами та регіонами світу, з іншого, сприяють інтенсифікації транскордонних
потоків капіталу. Зростання обсягів зовнішніх запозичень і міжнародних
потоків позикового капіталу, посилення залежності економік багатьох країн від
залучення зовнішніх кредитних ресурсів призвели до того, що економічний
розвиток багатьох країн усе більше став набувати боргового характеру.
Теоретичні підходи до дослідження процесу формування економіки
боргового типу, а також особливості управління нею представлено у працях як
вітчизняних, так й іноземних науковців, зокрема, Т. Вахненко, Н. Кравчук,
Ю. Макогона, С. Манзоччі, К. Рейнхарт, Дж. Роддік, К. Рогоффа, М. Стефенса
та інших.
Варто зазначити, що існує діалектичний взаємозв’язок між зовнішньою
заборгованістю та борговою економікою Зовнішній борг, за умови його
раціонального використання й інвестиційної спрямованості, може стати
джерелом економічного зростання для країн, які потерпають від дефіциту
капіталу. Проте коли зовнішній борг держави не відповідає певним кількісним
критеріям та неконтрольовано зростають платежі з його обслуговування, це
стає деструктивним явищем, що породжує низку ризиків для функціонування
економічної системи і перешкоджає економічному зростанню [1, c. 77]. У
зв’язку з цим, проводяться наукові дослідження для з'ясування причин
виникнення зовнішнього боргу, його наслідків для економіки, а також
здійснюється формування концептуальних засад з управління зовнішнім
боргом.
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Під терміном «боргова економіка» ми розуміємо національну економіку,
що демонструє значну стійку залежність від зовнішніх запозичень, яка має
місце у випадку, коли величина зовнішньої заборгованості складає не менше
30% ВВП та/або зовнішні запозичення забезпечують не менше 30%
економічного зростання країни.
Протягом останніх десятиліть у результаті зростання масштабів
зовнішніх запозичень спостерігається суттєве підвищення рівня глобальної
заборгованості, яке є свідченням того, що розвиток світової економіки та
економіки багатьох країн світу усе більше набуває боргового характеру.
Боргове навантаження на національну економіку в країнах, фінансові ринки
яких є системно важливими для світового господарства, сьогодні досягло
позначки 250% ВВП. У нашому більш ранньому дослідженні боргової
економіки [2] ми здійснили порівняльний аналіз показників рівня зовнішнього
боргу у країнах із різним типом соціально-економічних систем. Таким чином,
ми встановили, що економіки більшості розвинутих країн належать до
боргового типу, у той час як група країн, що розвиваються, є диференційованою
і включає як боргові, так і неборгові економіки. У середньому за групою
відношення зовнішнього боргу до ВВП зросло з 86% у 2000 р. до 146% у 2018
р. Найбільший рівень боргової залежності демонструють Великобританія
(303% у 2018 р.) і Франція (210%), найнижчий – Японія (81%) і США (96%).
Характер взаємозв’язку зовнішньої заборгованості та економічного
зростання визначається темпами зростання ВВП по відношенню до темпів
зростання зовнішнього боргу, а також цільовим використанням зовнішніх
запозичень. Хоча науковці вказують на різні порогові значення, після
перевищення яких, зовнішня заборгованість починає здійснювати негативний
вплив на економічне зростання, проте усі вони погоджуються, що для
розвинутих країн і країн зі сприятливим інституційним середовищем та
ефективною економічною політикою порогові значення боргового тягаря є
вищими, ніж для країн, що розвиваються.
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
99

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Щодо цільового використання зовнішніх запозичень, можна зробити
висновок про те, що коли зовнішні запозичення спрямовуються на
пом’якшення фінансових потрясінь, підтримку попиту, соціальні виплати або
погашення боргів попередніх років, тоді зовнішній борг буде негативно
впливати на економічне зростання у довгостроковому періоді. Проте, якщо
зовнішні запозичення спрямовуються на структурні реформи, продуктивні
інвестиції (в технологію, освіту, інфраструктуру), тоді вплив зовнішньої
заборгованості буде позитивним.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Незадовільний рівень розвитку економіки України значною мірою
пояснюється відсутністю конкуруючих позицій вітчизняних підприємств як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Нашу економіку можна
охарактеризувати як спрямовану на підвищення ефективності, тоді як
економічно розвинені країни надають пріоритет інноваційному розвитку,
головним критерієм якого є конкурентоспроможність. Відсутність економічної
стратегії підвищення національної конкурентоспроможності й чіткої програми
структурної перебудови підприємств залишається сьогодні фактором, який
постійно провокує кризові явища.
Слід відзначити, що саме національні фактори є ключовими й такими, що
впливають

на

сучасну

модель

конкурентоспроможності

підприємств: природний ресурсний потенціал країни

українських

сприяє розвитку

металургійної та хімічної промисловості, географічне положення визначає
зростання експорту транспортних послуг, а наявність родючого ґрунту дозволяє
розвиватись сільському господарству. Однак, слід звернути увагу на той факт,
що результатом низької конкурентоспроможності є відсутність в Україні ряду
високотехнологічних галузей, які визначають експортні позиції промислових
підприємств: ІТ-індустрія, виробництво складної медичної техніки, багатьох
приладів для наукових досліджень і сучасних автомобілів [1].
Проблеми, що перешкоджають успішному використанню конкурентних
переваг, у першу чергу, є технологічними, тобто відсталість виробничих фондів
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і організації процесів вітчизняних підприємств не дозволяють виробляти
конкурентоздатну продукцію.
У зв’язку з чим, для ефективного функціонування кожного підприємства
необхідна структуризація своєї діяльності та постійне удосконалення бізнеспроцесів, інфраструктури, персоналу та корпоративної культури на основі
інноваційного підходу.
Між тим, інноваційна активність відкриває можливості та загрози для
бізнесу.

Можливості

інноваційних

включають

сприяння

ідей, створенню нових

дослідженню

та

конкурентоспроможних

розробці
наукових,

технологічних, адміністративних, організаційних, економічних і соціальних
інновацій та отриманню прибутку від їх реалізації. Загроза полягає в тому, що
різка зміна функцій бізнесу вимагає від керівництва приймати нестандартні
організаційні рішення щодо управління, вдосконалювати інноваційні процеси,
виробництво, трансфер технологій, проводити постійне навчання персоналу та
формувати сприятливий клімат для розвитку людських ресурсів [2].
З урахуванням впливу конкурентної переваги можна визначати два
головних види інновації: зростаючі інновації (incremental innovation) і
радикальні інновації (radical innovation). Вони впливають на три основні за
важливістю чинники конкурентоспроможності: економіка та сектори, що її
утворюють; підприємства та реалізована ними бізнес-діяльність; продукти та
процеси. Впровадження зростаючих інновацій у сфері продуктів і процесів
стимулює їх покращення й модифікацію. Радикальні інновації викликають
зміни конфігурації процесів, створюють нові продукти і технології [3].
На даний час для забезпечення ефективного процесу активізації
інноваційної діяльності підприємств обґрунтоване коло спеціальних принципів:
державна

підтримка

інноваційної

діяльності;

визнання

пріоритетності

інноваційних факторів для підвищення як конкурентоспроможності, так і
ефективності діяльності підприємства в цілому; правова охорона інноваційних
ідей; інформаційний взаємозв’язок; активна й новаторська участь кожного
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співробітника

у

підвищенні

ефективності

інноваційної

діяльності

та

конкурентоспроможності продукції [4].
Отже, в умовах включення України в господарські зв’язки світового
масштабу проблема підвищення конкурентоспроможності як вітчизняних
товарів та послуг, так і економіки України в цілому, виходить на перший план.
Серед

факторів,

що

визначають

зростання

конкурентоспроможності

національної економіки особливе місце займає технологічна й структурна
перебудова підприємств, які мають будувати свою діяльність на основі
впровадження сучасних технологічних способів виробництва та модернізації
процесів, а також переходу до нового типу економічних відносин в умовах
зростання ролі інформаційних технологій.
Крім того, в Україні мають відбуватися загальноекономічні структурні
зміни на основі посилення ролі нематеріального виробництва, а саме: переходу
до сервісної та інноваційної економіки, її гуманізації та соціалізації.
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Анотація. Метою статті є дослідження та висвітлення інноваційного
менеджменту на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Астарта
Прихоролля". Крім цього, будуть розглянуті теоретичні аспекти інноваційної
діяльності та її значення у товаристві з обмеженою відповідальністю "Астарта
Прихоролля". Також буде досліджений вплив інновацій на результати
діяльності підприємства, та особливості нововведень у сільському господарстві.
Ключові слова: інновації, нововведення, підприємство, прибуток,
товариство з обмеженою відповідальністю.
В умовах сучасного економічного клімату, більшість підприємств
створені за для отримання прибутку. На тлі великого рівня конкурентності,
розвиток фірми є головною складовою у її прибутковості. Важливою умовою
прибутковості господарства є інноваційна діяльність. Управління інноваційною
діяльністю є пріоритетним напрямком у підвищенні конкурентоспроможності, а
отже і прибутковості підприємства.
Термін "інновація" трактується в залежності від середовища де
вживається. В менеджменті існує таке тлумачення цього терміну:
Інновації - це інструмент впливу на процес розвитку підприємницької
діяльності або його окремих складових. Оскільки інновації це насамперед
процес, тож існує потреба в управлінні ними. Процес управління інноваціями
називають інноваційним менеджментом.
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Управління інноваціями — це система принципів, методів, форм
управління інноваційним процесом і економічними відносинами, які при цьому
виникають. Характерною рисою сучасного підприємства є

інтенсивне

зростання інноваційної активності: збільшуються витрати на науково-дослідні
роботи, відбувається постійна зміна організаційних форм інноваційної
діяльності, дослідження шляхів збільшення продуктивності виробництва та
зменшення собівартості виробленої продукції, тощо. Основними функціями
інноваційного менеджменту є: аналіз, прогнозування, планування, організація,
мотивація, облік, контроль, координація, регулювання, керівництво. Функції
менеджменту зображені на рисунку 1.
Функції інноваційного менеджменту
Аналіз

Прогнозування

Планування

Організація

Мотивація

Облік

Контроль

Координація

Регулювання

Керівництво
Рис 1 Функції інноваційного менеджменту
Також інноваційний менеджмент має виконувати такі завдання:
1) Розробка планів та програм інноваційної діяльності.
2) Нагляд за розробкою нової продукції та технології, її впровадження.
3) Розгляд програм розробки нової продукції та технології.
4) Забезпечення єдиної інноваційної політики та координації.
5) Забезпечення фінансовими та матеріальними ресурсами програм
інноваційної діяльності.
6) Затвердження тимчасових цільових груп для комплексного вирішення
інноваційних проблем – від ідеї до середнього виробництва продукції.
При умові виконання цих завдань, інноваційний менеджмент має
повністю задовольняти потреби будь якої організації та є рушійною силою в
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розвитку підприємства. Об'єктом дослідження інноваційного менеджменту в
даній статті, є товариство з обмеженою відповідальністю, (далі - ТОВ) "Астарта
Прихоролля".
ТОВ "Астарта Прихоролля" засноване 9 грудня 2010 року під назвою ТОВ
Агрофірма "Хорольська" і є дочірнім підприємством агропромислового
холдингу

"Астарта-Київ".

приєднання

Утворилося

агропромисловим

в

наслідок

холдингом

реорганізації

"Астарта-Київ"

шляхом

товариства

з

обмеженою відповідальністю "Зоря".
За підсумками 2020 року підприємство є одним з найбільших
роботодавців та платників податків не тільки у Хорольському районі, а й у
Полтавській області. Коротка інформація про підприємство подана нижче.
Повна назва господарства
Райони
Область
Телефон

Товариство з обмеженою відповідальністю "Астарта
Прихоролля"
Хорольський, Миргородський
Полтавська
+380536297325

Адреса господарства
37823, Полтавська обл., Хорольський р-н, село
Староаврамивка, Вулиця Шевченка, будинок 21
Засновники
Кандиба Павло Олександрович, Іванчик Віктор
Петрович, Іванчик Ірина Вікторівна
Назва центрального населеного Село Староаврамівка
пункту
Виробничий
напрямок Виробництво продукції рослинництва з розвиненою
господарства
галуззю тваринництва
Загальна земельна площа
17683,96 га.

Отже, можна зробити висновок, підприємство є чудовим об'єктом
дослідження даної проблеми, оскільки лідерство на ринку та забезпеченість
ресурсами це важливі фактори у веденні інноваційної діяльності. Оскільки ТОВ
"Астарта Прихоролля" це підприємство галузі сільського господарства, то
умови його діяльності є специфічними:
1) Засобами виробництва тут є живі організми - рослини і тварини, які
розвиваються згідно з біологічними законами. Тому в сільському господарстві
дія економічних законів тісно переплітається з дією природних законів.
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2) Головним засобом виробництва є земля. Якщо в промисловості, за
винятком добувних галузей, земля - це лише просторовий операційний базис,
місце розташування підприємств, то для аграрних підприємств вона головний і
незамінний засіб виробництва.
3) Працює в умовах ризику та невизначеності, оскільки на результати
виробництва значно впливають природні умови.
4) Вироблена ними продукція й надалі бере участь у процесі
виробництва. Як засоби виробництва використовують насіння і садивний
матеріал (зерно, картопля і под.), корми, а також значна частина поголів'я
тварин на відновлення і розширення основного стада.
5)

Незбігання

періоду

виробництва

і

робочого

періоду

зумовлює сезонність виробництва, що значною мірою впливає на організацію
праці, ефективне використання техніки, трудових ресурсів.
Основними

напрямками

залучення

інновацій

на

підприємстві

є:

проведення закупівель нової сільськогосподарської техніки, вирощування
нових

сортів

рослин,

поповнення

стада

тварин

за

рахунок

нових

високопродуктивних порід.
При застосуванні цих нововведень виникає інноваційна продукція.
Інноваційна продукція – результат упровадження інновацій, нові чи ті, що
підвергаються удосконаленню вироби, виробництво яких засновано на нових
чи значно удосконалених методах.
На практиці, підприємство у 2021 році планує провести залучення нових
сортів рослин. На практиці об'єктом зображення буде слугувати кукурудза на
зерно.
У 2020 році відбулося вирощування сорту кукурудзи "ДА Сонка".
Головною перевагою цього сорту було висока якість зерна та стійкість до
хвороб. Нормативна урожайність сорту складає 70-95 ц/га.
У 2021 році планується провести оновлення, а саме введення сорту "ВН
63". Цей сорт характеризується високою посухостійкістю та надзвичайно
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високою урожайністю - 130-150 ц/га. Сукупність цих факторів є визначальною
у виборі сорту, адже урожайність та посухостійкість рослин є фундаментом для
отримання високого валового збору, а отже і продукції. За рахунок зміни сорту
планується підвищення валового збору з 184520,2 ц у 2019 році до 239876,26 ц
у 2021 році, що у відносному значення становить приріст на 30 %.
Також важливим етапом нововведень у господарстві є закупівля нової
техніки, а саме: тракторів, плугів, сівалок, культиваторів, комбайнів та
кормозмішувачів. Загальна сума усієї техніки має становити 17390000 грн.
Результатом закупівлі техніки має бути зменшення собівартості виготовленої
продукції на 15 % за рахунок збільшення продуктивності праці, зменшення
чисельності працівників та втрат виробництва продукції.
Введення інновації в інші виробничі та адміністративні аспекти
підприємства наразі недоцільне, оскільки організаційно-правова форма
господарювання повністю задовольняє сучасні потреби організації праці та
управління персоналом та підприємство і всіма його активами.
Інновації у менеджменті - це насамперед процес розвитку підприємства
в умовах конкурентності на передових технологій. Це важливий інструмент у
досягненні цілей організації та збільшення рівня прибутку.
Також було розглянуто інші теоретичні аспекти інновацій, їх значення
для сучасного підприємства, вплив нововведень та шляхи їх впровадження.
Список використаних джерел
1.

Конституція України від 28.06.1996 р., № 30, ст. 141
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http://naukam.triada.in.ua/
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В современном мире предпринимательство занимает важное место в
экономике государства, поскольку оно во многом определяет темпы
экономического роста, а также структуру и качество валового продукта.
Актуальность

изучения

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства достаточно велика, так как Республика Беларусь придает
большое значение развитию малого предпринимательства, осуществляет меры
по стимулированию и созданию благоприятных условий для повышения
инвестиционной активности, в том числе путем привлечения иностранных
инвестиций.
В

Республике

Беларусь

деятельность

субъектов

инфраструктуры

регламентируется Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З.
Согласно данному Закону поддержка малого и среднего предпринимательства –
реализация государственными органами и иными организациями правовых,
экономических,

информационных,

консультационных,

образовательных,

организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.
Деятельность субъектов инфраструктуры осуществляется в целях
оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
организации и осуществлении предпринимательской деятельности, создания
системы непрерывного сопровождения субъектов предпринимательства с
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момента их государственной регистрации, на этапе становления, достижения
ими финансовой самостоятельности и в ходе ведения хозяйственной
деятельности.
В Республике Беларусь к субъектам инфраструктуры поддержки
предпринимательства относятся центры поддержки предпринимательства и
инкубаторы

малого

функционирования
содействия

в

предпринимательства.

является

организации

оказание
и

Основной

субъектам

непосредственно

целью

их

предпринимательства
в

осуществлении

предпринимательской деятельности.
Основные задачи центров поддержки и инкубаторов представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Основные задачи центров поддержки предпринимательства и
инкубаторов в Республике Беларусь
Субъект поддержки
Основные задачи
предпринимательства
Обеспечение экономической и организационной поддержки
субъектов
предпринимательства
посредством
оказания
содействия в получении финансовых и материально-технических
Центр поддержки малого
ресурсов, информационных, методических и консультационных
и среднего
услуг,
подготовке,
переподготовке
и
привлечении
предпринимательства
квалифицированных
кадров,
проведение
маркетинговых
исследований,
иное
содействие
в
осуществлении
предпринимательской деятельности.
Создание организационно-экономических условий для развития
субъектов малого предпринимательства путем предоставления им
Инкубатор
помещений и имущества, информационных и консультационных
услуг, оказание содействия в поиске партнеров, получении
финансовых ресурсов.
Источник: составлено автором на основе [1].

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №
1911 от 30.12.2010 О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
поддержке малого и среднего предпринимательства» юридическое лицо,
претендующее на регистрацию в качестве центра либо инкубатора должно:
o

иметь

на

праве

собственности,

хозяйственного

ведения,

оперативного управления или на ином законном основании помещение,
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оборудование, в том числе средства связи, доступ к глобальной компьютерной
сети Интернет (касается центров);
иметь помещения для размещения офисов и производства товаров,

o

выполнения работ, оказания услуг (касается инкубаторов);
иметь соответствующий персонал для реализации основных задач

o

центра (инкубатора);
не иметь задолженности по платежам в бюджет и государственные

o

внебюджетные фонды на первое число месяца, в котором осуществляется
подача заявления о регистрации в качестве центра (инкубатора).
В отношении юридического лица не должны быть приняты решения о
реорганизации, ликвидации либо вынесено решение о возбуждении процедуры
экономической несостоятельности (банкротства) [2].
По официальным данным Министерства экономики Республики Беларусь
на

3

ноября

2020

г.

зарегистрировано

111

центров

поддержки

предпринимательства и 30 инкубаторов. На 25 сентября 2020 г. существовало
110 центров и 29 инкубаторов. В таблице 2 отображено распределение центров
поддержки предпринимательства и инкубаторов по регионам Республики на
периоды 25.09.2020 г. и 03.11.2020 г.
Таблица 2 – Центры поддержки предпринимательства в Беларуси
Регион

Количество центров
25.09.2020 г.
03.11.2020 г.
14
14
8
9

Брестская область
Витебская область
Гомельская
10
область
Гродненская
21
область
Могилевская
12
область
Минская область
17
г. Минск
28
ВСЕГО
110
Источник: составлено автором на основе [3,4].

Количество инкубаторов
25.09.2020 г.
03.11.2020 г.
4
4
3
3

10

2

3

21

3

3

12

5

5

17
28
111

6
6
29

6
6
30

Анализируя данные таблицы 2, можно увидеть, что за период с 25
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сентября по 3 ноября 2020 г. в Витебской области был зарегистрирован новый
центр

предпринимательства:

технологий».

Данный

ООО

центр,

«Технопарк

открытый

в

«Пространство
г.

Витебск,

высоких
оказывает

консультационные и информационные услуги, занимается подготовкой бизнеспроектов,

а

также

продвижением

товаров,

работ

и

услуг,

поиском

потенциальных инвесторов. Также в Республике за период с 25.09.2020 г. по
03.11.2020 г. был зарегистрирован 1 инкубатор, который находится в г. Гомеле.
Инкубатор

зарегистрирован

в

форме

Республиканского

унитарного

предприятия и оказывает такие услуги, как: предоставление в аренду
помещений и имущества для размещения офисов, содействие в поиске
партнеров, развитие международного сотрудничества в сфере новых и высоких
технологий и другие.
В целом по стране 62 субъекта инфраструктуры предпринимательства (47
центров и 15 инкубаторов) или около 44 % от общего количества субъектов
инфраструктуры поддержки расположены в городах областного назначения.
В малых и средних городских поселениях и сельской местности
осуществляют деятельность 46 субъектов инфраструктуры (39 центров и 7
инкубаторов) или 32,6 % от общего числа субъектов поддержки.
Осуществляют деятельность в качестве центра или инкубаторы 20 и
более лет – 9 организаций (6,4 %), от 10 до 20 лет – 21 организация (14,9 %), от
5 до 10 лет – 40 организаций (28,4 %), от 3 до 5 лет – 21 организация (14,9 %),
от 1 года до 3 лет – 36 организаций (25,5 %), до 1 года – 14 организаций (9,9 %).
Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь» на 2016-2020 годы установлены целевые показатели в
отношении

количества

центров

поддержки

предпринимательства

и

инкубаторов предпринимательства. Данные, предусмотренные программой и
реальные показатели, достигнутые за период с 01.01.2019 г. по 03.11.2020 г.
отображены в таблице 3.
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Таблица 3 – Целевые и достигнутые показатели количества центров поддержки
предпринимательства и бизнес инкубаторов за 01.01.2019 – 03.11.2020 гг.
Наименование
показателя

Плановое
значение на
2019 г., ед.

Фактическое
значение за 2019
г., ед.

Количество
109
109
центров
Количество
35
26
инкубаторов
Источник: составлено автором на основе [1].

Плановое
значение на
2020 г., ед.

Фактическое
значение на
03.11.2020, ед.

114

111

38

30

Таким образом, исходя из таблицы 3 можно говорить о том, что за 2019
год целевой показатель был достигнут лишь по количеству центров поддержки
предпринимательства, а фактическое количество инкубаторов не смогло
достичь целевого показателя. Аналогичная ситуация наблюдается в 2020 г.,
когда количество центров близится к запланированному значению (на
03.11.2020 отстает на 3 ед.), а количество инкубаторов достигло лишь целевого
показателя на 2018 г. в размере 30 единиц. В настоящий момент в рамках
государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь» на 2016-2020 годы решаются задачи по формированию
благоприятных условий для ведения бизнеса. Данные задачи решаются с
помощью инфраструктуры поддержки бизнеса, которые призваны оказывать
поддержку начинающим предпринимателям.
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НЕВЕРБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ
Актуальність проблеми. Ділове спілкування - це, перш за все,
комунікація, тобто обмін інформацією, значущою для учасників спілкування.
Невербальна поведінка людини нерозривно пов'язана з його психологічним
станом і служить засобом його вираження. За допомогою невербальних
комунікацій передається 93% інформації. У процесі спілкування невербальна
поведінка виступає об'єктом тлумачення не сама по собі, а як показник
прихованих для безпосереднього індивідуально-психологічних і соціальнопсихологічних характеристик особистості. На основі невербальної поведінки
розкривається

внутрішній

світ

особистості,

здійснюється

формування

психічного змісту спілкування та спільної діяльності. Люди досить швидко
пристосовують своє вербальне поведінку до обставин, що змінюються, але мова
тіла виявляється менш пластичною.
Мета статті є ознайомлення з поняттям та видами невербальних
комунікацій та визначення їх впливу на поведінку споживача на ринку.
Основна частина. У соціально-психологічних дослідженнях розроблено
різноманітні класифікації невербальних засобів спілкування, до яких відносять
всі рухи тіла, інтонаційні характеристики голосу, тактильне вплив, просторову
організація спілкування. Розглянемо коротко основні невербальні засоби
спілкування. Найбільш значимі - кінетичні засоби - зорово сприймаються рухи
іншої людини, виконують виразно-регулятивну функцію у спілкуванні. До
кинестики відносяться виразні рухи, що проявляються в міміці, позі, жесті,
погляді, ході. Особлива роль у передачі інформації відводиться міміці - рухам
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м'язів обличчята очей, які недарма називаються дзеркалом душі. Дослідження
показали, що при нерухомому або невидимому особі ректора втрачається до 10
- 15% інформації. Головною характеристикою міміки є її цілісність і
динамічність. Це означає, що в мімічних виразів шести основних емоційних
станів (гніву, радості, страху, страждання, подиву, отврашенія) всі м'язів
обличчя скоординовані, що добре видно зі схеми мімічних кодів емоційних
станів, розробленої В.А. Лабунської (табл.1).
Таблиця 1.
Мімічні коди емоційних станів (за В.А. Лабунською)
Емоційні стани

Частини та
елементи
обличчя

Гнів

Положення
рота

Рот
відкритий

Губи

Презирств
о

Страждання

Рот закритий

Куточки губ опущені

Форма очей

Очі
розкриті
або
звужені

Яскравість
очей

Очі
блищать

Страх

Подив

Рот відкритий

Радість
Рот зазвичай
закритий

Куточки губ підняті

Очі звужені

Очі широко
відкриті

Очі
примружені
або розкриті

Очі тьмяні

Блиск очей не
виражений

Очі блищать

Положення
брів

Брови зсунуті до перенісся

Брови підняті вгору

Куточки брів

Зовнішні куточки брів підняті вгору

Внутрішні куточки брів підняті
вгору

Лоб

Вертикальні складки на чолі і переніссі

Горизонтальні складки на лобі

Рухливість
особи та її
частин

Особа динамічний

Особа
застигле

Особа динамічний

З мімікою тісно пов'язаний погляд, чи візуальний контакт, що становить
винятково важливу частину спілкування. Американськими психологами було
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доведено, що погляд пов'язаний з процесом формування висловлювання і
трудністю цього процесу. Візуальний контакт свідчить про розташування до
спілкування. За допомогою очей передаються самі точні сигнали про стан
людини, оскільки розширення і звуження зіниць не піддається свідомому
контролю. При постійному освітленні зіниці можуть розширюватися або
звужуватися в залежності від настрою. Таким чином, не тільки лицьова
експансія несе інформацію про людину, але і його погляд. Певну інформацію
також несуть такі рухи людського тіла, як поза, пече, хода. Поза - це положення
людського тіла, типове для даної культури, елементарна одиниця просторової
поведінки людини. Загальна кількість різних стійких положень, яке здатне
прийняти людське тіло, близько 1000. Поза наочно показує, як дана людина
сприймає свій статус по відношенню до статусу інших присутніх осіб.
Так само легко, як і поза, може бути зрозуміле і значення жестів, тих
різноманітних рухів руками і головою, зміст яких зрозумілий для людей, що
спілкуються сторін. Конкретний зміст окремих жестів різний у різних
культурах. Однак у всіх культурах є подібні жести, серед яких можна виділити:
•

комунікативні - жести привітання, прощання, привернення уваги,

заборон, стверджувальні, заперечні, питальні і т.д.;
•

модальні - виражають оцінку і ставлення (жести схвалення,

несхвальні, довіри і недовіри, розгубленості і т.т.);
•

описові - мають сенс тільки в контексті мовного висловлювання.

У процесі спілкування не треба забувати про конгруентності, тобто збігу
жестів і мовних висловлювань. Мовні висловлювання і жести, що їх
супроводжують, повинні збігатися. Протиріччя між жестами і сенсом
висловлювань є сигналом брехні. І, нарешті, хода людини, тобто манера
пересування, за якої досить легко розпізнати його емоційний стан. Так, в
дослідженнях психологів випробовувані з більшою точністю впізнавали по ході
такі емоції, як гнів, страждання, гордість, щастя.
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Характеристики голосу належать до просодичних і екстралінгвістичним
засобам невербального спілкування. Просодика - це загальна назва таких
ритміко-інтонаційних сторін мови, як висота, гучність голосового тону, тембр
голосу, сила наголосу. Екстралінгвістичні система - це включення в мову пауз,
а також різного роду психофізіологічних проявів людини: плачу, кашлю, сміху,
вдиху і т.д. Просодическими і екстралінгвістичними засобами регулюється
потік мови, економляться мовні засоби спілкування, вони доповнюють
заміщують і передбачають мовні висловлювання, висловлюють емоційні стани.
Спілкування

завжди

просторово

організовано.

Одним

з

перших

просторову структуру спілкування став вивчати Е. Холл, який ввів термін
«проксеміка»,

буквальний

переклад

якого

означає

«близькість».

До

проксемічних характеристик відносяться орієнтація партнерів в момент
спілкування і дистанція між ними. На проксемічні характеристики спілкування
прямий вплив надають культурні та національні чинники. Слід зазначити, що
невербальна поведінка особистості багатофункціональне. Воно створює образ
партнера

по

спілкуванню,

висловлює

взаємовідносини

партнерів

по

спілкуванню, формує ці відносини, є індикатором актуальних психічних станів
особистості, виступає в ролі уточнення, зміни розуміння вербального
повідомлення,

посилює

емоційну

насиченість

сказаного,

підтримує

оптимальний рівень психологічної близькості між людьми, що спілкуються,
виступає в якості показника статусно-рольових відносин.
Висновок. Отже, невербальні засоби комунікації завжди мають емоційне
забарвлення, тому важливим є створити у споживача позитивні емоції, що
сприятиме рішенню про купівлю та налаготить контакт з продавцем. Без
вивчення психологічних особливостей спілкування лідей, не можливо говорити
про науковість маркетингу, адже маркетингу – це мистество не лише продажів,
а й спілкування, з використанням різних інструментів комунікацій, в тому числі
і невербальних.
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Капліна А.І.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій
Херсонський державний аграрно-економічний університет
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА В АГРОСФЕРІ
У системі економічних досліджень найактуальнішою та дискусійною
темою є проблема сучасного ринку. Формування й забезпечення послідовного
розвитку аграрного ринку на сьогодні є одним із пріоритетних завдань уряду.
Організацію прозорого аграрного ринку варто розглядати як один з
інструментів

оздоровлення

фінансового

стану

сільського

господарства,

зростання його інвестиційної привабливості. Створення умов для ефективного
конкурентоспроможного

сільськогосподарського

виробництва

повинна

забезпечувати державна аграрна політика, оскілики в сучасних умовах сільське
господарство України, по суті, є фінансовим донором інших галузей. Саме
наслідком дії сучасної державної регулятивної політики є те, що лише аграрна
сфера з-поміж усіх галузей народного господарства має від’ємну норму
прибутку. Окрім цього, в Україні необхідне створення такого економічного
механізму, який забезпечив би прибутковість виробництва, важливою
складовою якого є належне ціноутворення, оскільки ціни, з одного боку,
стимулюють

збільшення

пропозиції,

а

з

іншого

–

впливають

на

платоспроможність населення.
Різні аспекти проблем ефективності виробничої діяльності в сільському
господарстві досліджувалися в останні роки вченими: Дж. Кейнс, Р. Харрод, Е.
Домар, Р. Солоу, К.Маркс, Борхуновим Н. А., Сагайдак Є.А., Урусовим В.Ф.,
Ушачевим І.Г.
Однак науково-методичне обґрунтування їх розв'язку в економічній
літературі представлене не системно, не розроблена методика оцінки
ефективності державного регулювання в агросфері й окремих підприємств
галузі, а отже й напрямку забезпечення даного процесу як на макро-, так і на
мікрорівнях.
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Державна фінансова підтримка посідає суттєве місце серед важелів
реалізації програм державної технічної політики і може здійснюватися,
зокрема, у двох важливих напрямах: пряме бюджетне фінансування інновацій
(через систему державних науково-технічних програм різної направленості або
спеціально створені фонди); стимулювання науково-технічного прогресу за
допомогою механізмів оподаткування.
На державному рівні необхідно розробити програму, в якій би чітко
визначався інструментарій для її впровадження з метою досягнення належних
результатів.
Серед переліку конкретних податкових механізмів стимулювання
науково-технічного прогресу, які варто запровадити в Україні на сучасному
етапі розвитку, на нашу думку, слід виділити такі:
1. Запровадження в практику оподаткування та використання в чітко
обумовлених випадках суб'єктами господарювання інноваційного податкового
кредиту, який позитивно зарекомендував себе в міжнародній практиці
оподаткування. При цьому максимальний розмір податкового кредиту не
повинен перевищувати третини вартості нового обладнання та технологій, що
придбаваються суб'єктами господарювання, а максимальний термін його
надання — 5 років.
2. Застосування знижених ставок при оподаткуванні прибутку, а також
часткове звільнення від оподаткування прибутку новостворених підприємств,
що забезпечують виробництво сільськогосподарської продукції та надання
послуг. Таке звільнення доцільно надавати в перші роки діяльності, на період
окупності, але не більше як на 3 роки.
3. Встановлення пільгового оподаткування НДДКР податком на додану
вартість, податком на прибуток підприємств та майновими податками. Зокрема,
варто передбачити звільнення від сплати земельного податку та податку з
власників транспортних засобів підприємств, що забезпечують впровадження
НДДКР у виробництво.
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4. Запровадження податку на нерухоме майно (або промислового податку
з підприємств) з диференціацією ставок до ступеня зношеності обладнання.
Такий захід стимулюватиме суб'єкти господарювання з метою позбавлення від
надлишкового майна, збільшуватиме завантаженість виробничих потужностей,
рентабельність

капіталу,

а

вищі

ставки

податку

на

зношене

майно

змушуватимуть до проведення технічного переоснащення виробництва.
5. Стимулюючу роль може відігравати й компенсація витрат підприємств
на проведення НДДКР та фінансування переоснащення через їх часткове
включення до валових витрат і зменшення, таким чином, податку на прибуток.
При цьому доцільно запровадити обмеження такого зменшення на рівні 50 %
нарахованого податку на прибуток. Цим досягатиметься паритетність суб'єктів
господарювання і держави при фінансуванні технічного переоснащення
виробництва.
Цінова політика в Україні поки що не має визначеної концепції. Система
нагляду за паритетом цін неефективна і зводиться лише до виявлення динаміки
цін, що склалися фактично. Цінова ситуація не прогнозована. Нема
регіональних особливостей у цінових відносинах, незважаючи на відмінності в
природно-економічних умовах, територіальному поділу праці тощо.
Другий рівень – еквівалентна ціна, яка повинна забезпечувати середню
норму прибутку на авансований капітал (враховуючи вартість землі) та
включати рентний дохід. Її розраховують на рівні середньої норми прибутку
основних галузей промисловості, що пов’язані з аграрною сферою.
Третій рівень цін – це ціни стимулювання виробництва. Вони повинні
бути вищі від світових, їх можна використовувати для розрахунків із
виробниками за деякі види продукції. Такі ціни повинні враховувати
купівельну спроможність, інтереси споживачів, а також психологічний
аспект[1].
В

умовах

трансформаційних

зрушень

в

економіці

для

сільськогосподарських підприємств має формуватися спеціальна кредитна
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система, для удосконалення якої слід застосовувати особливі методи
державного регулювання.
Перша складова цієї системи – державний Аграрний банк – може бути
інститутом проведення фінансово-кредитної політики в аграрному секторі
економіки, центром зосередження всіх фінансових ресурсів галузі та
здійснювати координації кредитно-фінансових потоків. Другою складовою має
бути пара банківська система, до складу якої повинні входити лізингові
компанії, фінансовий та товарний ринок і постачальники матеріально-технічних
ресурсів. Лізингові компанії мають надавати технічні засоби на умовах
фінансового лізингу. Фінансовий ринок має надавати можливість залучати
додаткові грошові ресурси через продаж цінних паперів позичальників..
товарний ринок має надавати можливість одержувати додаткові фінансові
ресурси на форвардних або ф’ючерсних умовах. Третьою складовою кредитної
інфраструктури повинні бути гарантійні установи, в тому числі товариства
взаємного гарантування, механізми гарантування повернення кредитів і дієва
система страхування сільськогосподарського виробництва. Четверта складова –
Фонд страхових і кредитних гарантій, має формуватися на основі державних
програм здешевлення кредитів і страхування. Окремою підсистемою повинні
бути інституційні ланки, які здійснюють нормативно-законодавче регулювання
відносин

між

підприємств

кредиторами
АПК,

бюро

та

позичальниками,

кредитних

історій

рейтингове

агентство

сільськогосподарських

позичальників, розвинутий інструментарій кредитних операцій. Таким чином,
кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств має формуватися на
ринкових засадах, але з елементами державного регулювання.
В умовах ринкової економіки повинен бути задіяний головний принцип –
«ринок – наскільки можливо, державне регулювання – наскільки необхідно». У
США рівень державної підтримки сільського господарства становить 40% від
вартості виробленої сільськогосподарської продукції, у країнах ЄС – 35%, у
Японії та Франції – 72%, в Україні – 8,3%.
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За визначенням С.М. Кваші, для європейських країн державне
регулювання зовсім не випадкове явище, а навпаки, є запорукою ефективного
розвитку агропромислового комплексу, що є незмінною передумовою
процвітання всього суспільства [2]. Таким чином, для розв'язку завдань сталого
розвитку АПК на перший план виходить проблема підтримки наявного
зростання виробництва й збуту. Це дозволить поповнити обігові кошти
сільських

товаровиробників,

інвестицій

підприємств

стимулювати

переробної

розширення

промисловості.

виробництва

Сьогодні

й

очевидна

неможливість розв'язати проблеми АПК винятково за допомогою специфічних
механізмів аграрної політики як таких, без відповідного коректування основних
принципів

макроекономічної

політики,

держрегулювання

процесів

регіонального розвитку. У той же час розв'язок розглянутого завдання
мислиться лише в рамках залучення загальних механізмів фінансового
оздоровлення й стимулювання зростання агропромислового виробництва на
основі підвищення його прибутковості й посилення ролі власних нагромаджень
товаровиробників, а також формування багатоканального інвестиційного
середовища.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ
Электронная

торговля

развивается

феноменальными

темпами,

и,

опираясь на основные тенденции, наблюдается потрясающие возможности
одновременного повышения прибыльности и сокращения расходов. Растущие
технологические

инновации

создают

резонанс

в

различных

отраслях

промышленности, и логистика является одной из наиболее затронутых сфер.
Известная своим интенсивным использованием ручных процессов и большими
объемами данных, логистическая отрасль, возможно, в более выигрышном
положении

от

внедрения

новых

технологий

и

следования

самым

инновационным тенденциям.
В последние годы в логистической отрасли наблюдается значительный
прогресс в таких областях, как искусственный и дополнительный интеллект,
продвинутая аналитика и автоматизация, и это лишь некоторые из них. Эти
технологии развиваются быстрее, чем когда-либо, в то время как стартапы с
еще более новыми решениями и инновациями продолжают появляться
быстрыми темпами. Однако с этими инновациями связаны новые ожидания и
стандарты, вынуждающие логистические компании либо адаптироваться, либо
отставать. Большое давление исходит от клиентов в виде частных лиц и
предприятий, все из которых требуют, чтобы их продукты или услуги
поступали быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде.
В связи с вышесказанным следует обратить внимание, что происходят
изменения и в трактовке понятия «логистика». Интересно, что на сегодняшний
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день

стандартное

определение

логистики

как

«узко

специфической»

деятельности («управление материальными, информационными и людскими
потоками с целью минимизации затрат») уже не работает. Здесь подключаются
множество иных понятий, которые автоматически подтягиваются из разных
других сфер деятельности и становятся фундаментом успешной логистической
деятельности и той самой логистической «подсистемой», которая и дает
компании то самое конкурентоспособное преимущество, способное привести
фирму к лидирующей позиции на рынках как внутреннего, так и мирового
масштаба. И даже если рассмотреть каждое слово в стандартном определении
понятия логистики и привести пример, как работает данный термин в разрезе
логистической деятельности, сразу станет понятно, насколько многозадачной,
обширной деятельности требует логистика, и насколько современный
специалист должен быть «подкован», образован и развит в различных сферах
жизнедеятельности, которые, как, казалось бы, на первый взгляд, совершенно
не имеют никакого отношения к перевозкам.
В электронной торговле 95% бизнес – процессов так или иначе зависят от
эффективности выстроенной логистики и затрат на логистические операции.
Опыт развитых стран, в которых интернет – торговля завоевала
значительные позиции, сравнивая с ситуацией в Республике Беларусь,
показывает, что качество логистического аутсорсинга, как правило, намного
выше, чем собственные логистические бизнес – процессы интернет – бизнеса.
По состоянию на сегодняшний день рынок логистических услуг для
интернет-торговли далек от структурирования и тем более стандартизации.
Многие участники рынка – интернет – магазины, интернет – площадки,
логистические операторы – имеют не полное представление о том, как
выстраивают рынок, какие тенденции на нем будут доминировать, и,
следовательно, испытывают трудности в разработке стратегии роста.
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Основные тенденции развития электронной коммерции на ближайшие 710 лет, по мнению ведущих экономистов, будут формировать рынок
логистического сервиса.
За

последние

несколько

лет

логистическая

индустрия

начала

интегрировать в свою деятельность решения искусственного интеллекта,
включая

интеллектуальные

перевозки,

планирование

маршрутов

и

планирование спроса, но это только начало. От роботов доставки на последнюю
милю и решений для устойчивого развития до складских автоматизированных
систем

комплектации

и

программного

обеспечения

для

прогнозной

оптимизации. ИИ уже вносит огромный вклад в логистику. Грузоотправители,
перевозчики, поставщики и потребители могут рассчитывать на то, что эти
тенденции в области логистических технологий сохранятся и в 2020 году.
Наряду с ИИ, ожидается также всплеск использования дополненного
интеллекта. Дополненный интеллект сочетает человеческий интеллект с
автоматизированными процессами искусственного интеллекта. Например, в
логистическом планировании использование расширенного интеллекта может
даже превосходить использование ИИ в одиночку, поскольку он может
сочетать вклады людей-планировщиков (опыт, ответственность, обслуживание
клиентов, гибкость, здравый смысл и т. д.) Вместе с технологией ИИ, которая
остается выполнять повторяющуюся и утомительную работу. По данным
Gartner, дополненный интеллект создаст 2,9 триллиона долларов стоимости
бизнеса и приведет к увеличению производительности труда работников в мире
на 6,2 миллиарда часов к 2021 году. Можно ожидать, что логистические
компании будут внедрять более расширенные интеллектуальные решения,
которые в конечном итоге позволят специалистам по логистике выполнять
свою работу быстрее, сокращая количество ошибок и создавая экономию
средств.
Цифровые

двойники,

возможно,

являются

одной

из

самых

захватывающих тенденций в области логистических технологий. Как известно
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многим специалистам в области логистики, продукты никогда не бывают точно
такими же, как их компьютерные модели. Моделирование в его нынешнем
состоянии не учитывает, как изнашиваются и заменяются детали, как
владельцы делают модификации в соответствии со своими меняющимися
потребностями. Однако технология цифровых двойников меняет это раз и
навсегда: теперь физический и цифровой миры могут быть объединены в один,
что позволяет впервые взаимодействовать с цифровой моделью физического
объекта или его части точно так же, как мы взаимодействовали бы с их
физическими аналогами.
Потенциальные возможности использования цифровых двойников в
логистике

огромны.

В

секторе

отгрузки

цифровые

двойники

могут

использоваться для сбора данных о продукции и упаковке и использования этой
информации для выявления потенциальных слабых мест, и повторяющихся
тенденций для улучшения будущих операций. Склады и объекты также могут
использовать эту технологию для создания точных 3D-моделей своих центров и
экспериментировать с изменениями компоновки или внедрением нового
оборудования, чтобы увидеть их влияние, без риска. Кроме того, логистические
центры способны создавать цифровые близнецы и использовать их для
тестирования различных сценариев и повышения эффективности. Помимо
этого,

сети

доставки

могли

бы

использовать

эту

технологию

для

предоставления информации в режиме реального времени, что позволит
улучшить сроки доставки и

дополнительно

помочь

автономным

транспортным средствам в их маршрутах.
С момента своего появления в 2008 году блокчейн превратился в одно из
самых больших модных слов в любой отрасли, а также в один из самых
распространенных трендов логистических технологий. Однако сложная
концепция блокчейна была трудна для понимания широкой публики, и,
несмотря на ее сильный потенциал для невероятных случаев использования как
в логистике, так и за ее пределами, в целом наблюдалось отсутствие реального
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развития. Это привело к тому, что блокчейн стал чрезвычайно перегруженным,
а специалисты по логистике почувствовали усталость от чрезмерного
использования этого термина. Тем не менее, существуют пилотные проекты и
небольшие операции: CargoX-это один из стартапов, который полностью
посвятил себя внедрению блокчейна в логистическую индустрию, используя
публичную сеть Ethereum для безопасной проверки транзакций документов.
Другие крупные имена также проявляют интерес к блокчейну: UPS и BNSF
Railway Уоррена Баффета присоединились к блокчейну в транспортном
Альянсе. Однако все они по-прежнему являются очень новыми проектами, над
которыми предстоит проделать большую работу.
Блокчейн- это открытая книга транзакций, распределенная между
компьютерами в данной сети. Поскольку все участники общего блокчейна
имеют доступ к одной и той же книге транзакций, существует полная
прозрачность, что делает невозможным для пользователей взломать или
обмануть систему и, таким образом, устраняет необходимость участия третьих
лиц. В логистической отрасли это может значительно облегчить обмен
конфиденциальными

данными

грузоотправителями;

и

между

компании

различными

могли

бы

перевозчиками

создавать

решения

или
для

финансирования торговли и цепочки поставок, такие как совместное блокчейнпредприятие Maersk и IBM под названием TradeLens. На данный момент к
платформе присоединились пять из шести крупнейших мировых перевозчиков,
и более половины мировых океанских контейнерных грузоперевозок теперь
осуществляется на TradeLens.
Но есть еще несколько шагов, необходимых логистическим компаниям
для полного внедрения блокчейна. Во-первых, логистические компании
должны оцифровать, стандартизировать и очистить свои данные. Затем, как
только отраслевой стандарт будет внедрен, компании должны сформировать
экосистему партнеров по цепочке поставок, чтобы использовать стандарт в
общей, беспроблемной блокчейн-среде.
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Информация о представленных ключевых инновационных технологиях в
логистике дает представление о логистической отрасли, как революционной,
так как тенденции в использовании современных технологий требуют
цифровизации программ и систем управления логистическими комплексами.
Возрастает роль технологий в функциях цепей поставок, изменяя бизнеспроцессы

в

логистике.

предпринимательству

с

Технологии
целью

доступны

сквозного

малому

отслеживания,

и

среднему

визуализации,

обработки и хранении грузов. В результате применения инновационного
инструментария позволяет решить проблемы с коечными потребителями
продукции и пропускной способностью товародвижения в цепях поставок.
Применение и внедрение современных технологий возможно с развитием
цифровизации и трансформации логистической деятельности в цифровую
логистику.
Список использованных источников
1. Логистика электронной торговли : учеб. Пособие / Э. И. Никитина. –
Минск: Междунар. Ун-т «МИТСО», 2018. – 358 с.
2. Д-р. экон. наук Василенок В.Л. Основные тренды цифровой логистики /
Круглова А.И. Алексашкина Е.И. Негреева В.В. Пластунова С.А. / Научный
журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент – 2020. № 1.
3. Тренды в логистике 2018: скорость, прозрачность и умная аналитика.
[Электронный ресурс]: Официальный сайт компании «ГЕОЛАЙН Техологии».
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Олійникова Т.О.

Магістрант
факультету фінансів і банківської справи
Одеський національний економічний університет
ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ БАНКІВ
Заощадження домогосподарств відіграють важливу економічну роль. З
одного боку, вони необхідні самим домогосподарствам як складова їх
фінансового потенціалу, що підвищує купівельну спроможність і зміцнює
фінансове забезпечення добробуту. З іншого боку, заощадження населення є
джерелом формування інвестиційних ресурсів в економіку. Реалізація обох
завдань одночасно можлива тільки за допомогою фінансових посередників,
через використання послуг яких досягається не лише ефективність вкладення
тимчасово вільних коштів, а й убезпечення заощаджень від ряду фінансових та
нефінансових ризиків [1, с. 77-78].
Заощадження, які формуються населенням самостійно, без участі
фінансових інститутів, утворюються в неорганізованій формі – готівка в
національній та іноземних валютах та/або матеріальній (натуральній) формі
(рис. 1).
Ефективне використання банківською системою покладених на неї
функцій, серед яких першочергового значення в умовах нестійкого зовнішнього
середовища

набуваю

функція

стимулювання

економічного

зростання,

передусім потребує створення для цього відповідного ресурсного фундаменту.
У даному контексті винятково важливого значення набуває завдання
забезпечення банків фінансовими ресурсами необхідних обсягів та якості.
Як

зазначає

біхевіористська
психологічних

В.

Коваленко,

(поведінкова)
феноменів

на

серед

сучасних

теорій

вирізняється

економічна

теорія,

яка розглядає

прийняття

людьми

економічних

вплив
рішень.
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Підтримуючи основні традиції класиків і кейнсіанців щодо важливості
психологічних факторів під час здійснення економічної діяльності, вони не
погоджуються з тезою про раціональну поведінку індивідуумів у кожній
ситуації [2, с. 307].
Заощадження населення

Організовані:
Фінансові інструменти
Банківські депозити
Державні цінні папери
Корпоративні цінні папери
Страхові поліси
Сертифікати інвестиційних фондів
Пенсійні контракти
Депозити кредитних спілок

Неорганізовані:
Готівка:
грошові кошти в національній та
іноземній валюті

Фінансові активи

Натуральна (матеріальна)
форма:
Товари тривалого користування
Користування
Нерухомість
Коштовності
Дорогоцінні метали та коштовне
каміння
Предмети мистецтва
Антікваріат

Не фінансові активи

Рис. 1 Організовані та неорганізовані форми розміщення заощаджень
населення
Джерело: систематизовано авторами за матеріалами [3, с. 24]

Біхевіористи акцентують увагу на важливості таких факторів:
− самоконтроль, оскільки більшість людей має проблеми із самоконтролем;
це унеможливлює безпосереднє застосування теорії життєвого циклу –
постійного доходу;
− складність проблеми оптимізації розподілу ресурсів упродовж життя;
швидкі

зміни

розвитку

економіки,

системи

соціального

забезпечення,
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фінансових ринків, освіти роблять неможливим орієнтування нинішнього
покоління на досвід попереднього, а певних правил, яких потрібно було б
дотримуватися, не існує [4, с. 84-86].
Роль заощаджень у формуванні фінансових ресурсів банків значною
мірою диференціюється залежно від особливостей банківських систем.
Досліджуючи диференціацію ролі заощаджень населення у формуванні
фінансових ресурсів банків, можна констатувати, про їх від коштів фізичних
осіб, розміщених на депозитних рахунках, що перебуває під впливом низки
чинників (рис. 2).
Сформована кон’юнктура
ринку кредитно-депозитних
послуг в Україні
Доступність зовнішніх
запозичень (рефінансування
НБУ, ринок облігаційних
позичок та міжбанківське
кредитування)
Стабільність фінансової
системи та рівень довіри
вкладників до банків і
банківської системи

Спеціалізація банківської
установи на визначеному
сегменті ринку банківських
послуг
Чинники, що зумовлюють
залежність банківських
ресурсів від заощаджень
населення
Регіональна мережа філій
та відділень банку, його
активність в
обслуговуванні населення

Рівень фінансової
грамотності
населення
Макроекономічна
кон’юнктура в
країні та стадія
ділової
активності
Особливості
нормативноправового
регулювання
діяльності банків
у сфері залучення
заощаджень
населення

Рис. 2 Чинники, що зумовлюють залежність фінансових ресурсів від
заощаджень населення
Джерело: систематизовано авторами за матеріалами [5, с. 302]

Як видно з рисунку 2, залежність фінансових ресурсів від заощаджень
населення перебуває в безпосередньому зв’язку з багатьма чинниками,
найважливішими з яких, на наш погляд, є поточна кон’юнктура ринку
кредитно-депозитних послуг, напрямок спеціалізації банків, ступінь розвитку
ринку зовнішніх запозичень для банків (рефінансування, міжбанківські кредити
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та облігаційні позички), рівень розвитку регіональної мережі філій і
представництв банку та його активність у обслуговуванні населення; регіон
розташування банку, рівень стабільності фінансової системи (зокрема, довіра
населення до банків), стадія ділової активності в країні та стан нормативноправового регулювання банківської діяльності.
Таким чином, слід підвести підсумки, щодо активізації залучення
заощаджень населення для формування фінансових ресурсів банків.
У сучасній ринковій економіці банківська система виступає вагомим
чинником забезпечення та підтримки стабільного економічного зростання, що
знаходить свій прояв у підвищенні загальної ділової активності в країні,
збільшенні виробництва товарів і послуг, зростанні обсягів зовнішньої торгівлі
національних суб`єктів господарювання. Банківський сектор, реалізуючи
функцію акумулювання внутрішнього інвестиційного потенціалу країни, через
ефективний перерозподіл фінансових ресурсів має стимулювати підвищення
ВВП та зростання життєвою рівня населення.
Ключовою передумовою для реалізації банківською системою функції
стимулювання економічного зростання в країні є наявність у неї достатньої
фінансової ресурсної бази, фундаментальним джерелом якої, у свою чергу,
стають заощадження населення, залучені до банків у вигляді депозитів
фізичних осіб.
На підставі узагальнення підходів до управління фінансовими ресурсами
банків,

для

менеджменту.

них,
Мета

за

необхідне
депозитного

удосконалювати
менеджменту

систему
банків

депозитного

полягає

не

в

максимізації, а в оптимізації обсягу залучених депозитних ресурсів та їх
узгодженні з ключовими цілями інших підсистем в контексті реалізації
загально-банківської стратегії в цілому за критеріями вартості, строковості та
ризику.
З метою забезпечення дієвості депозитного менеджменту, банкам за
доцільне проводити виважену депозитну політику, а саме:
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Постійний

моніторинг,

впровадження

та

підтримка

ефективної

депозитної політики дозволить підвищити надійність банків та розширить
шляхи євроінтеграційних перетворень цілої банківської системи України.
Посилення

захисту

депозитних

коштів

фізичних

осіб,

через

удосконалення та посилення жорсткості у питаннях законодавчого та
нормативно-правового
обслуговування
доступності

регулювання.

депозитних

та

лояльності.

Втілення

рахунків

у

систему

принципів

Посилення

відкриття та

простоти,

контролю

щодо

надійності,
правдивості,

своєчасності та доступності інформації про фінансовий стан банків через
контролюючі та регулюючі органи банківської системи. Зміна підходу до якості
обслуговування клієнтів через запровадження та оновлення сучасних нових
інформаційних технологій у банківській сфері, а також підвищення кваліфікації
працівників банків.
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заощаджень
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Ужгородського університету. 2016. Вип. 2 (48). С. 278-285.
5. Вядрова І.М., Добровольска І.О. Формування ресурсної бази банків на основі
заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії. БізнесІнформ. 2015. № 9. 301-307.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Дедалі

більшого

значення

набуває

професійне

навчання,

що

організовується з метою професійного розвитку кадрового забезпечення,
зокрема підвищені кваліфікації. У свою чергу в контексті навчання велика
увага звертається також інформаційно-комунікаційним технологіям керування
знаннями [1].
Основну

роль

у

розвитку

конкурентоспроможності

кадрового

забезпечення відіграє навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що є
джерелом

підвищення

рівня

професійної

компетентності,

способом

прискорення адаптації до роботи й методом забезпечення більш глибокого
розуміння головної мети і організаційної культури установи.
Чинником

забезпечення

конкурентоспроможності

кадрового

забезпечення, зокрема в освітній діяльності, є попередня професійна
діагностика, яка є головним інструментом ефективного управління та ключовим
моментом відповідності кадрів до ліцензійних умов.
Насичення навчального процесу сучасними засобами ІКТ створює
умови

для

збільшення

частки

активних

форм

навчальної

діяльності,

інтенсифікації їх самостійності в здобуванні знань, та опануванні навичок і
технологічної інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи [2].
Підвищення кваліфікації викладачів (тьюторів) повинно бути пов’язано із
стратегічною метою ЗВО та процесами організаційного розвитку. До основних
принципів підвищення кваліфікації тьюторів відносяться: всебічний розвиток
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особистості за сферами людської діяльності, цільова підготовка на основі
навчальних модулів; застосування методів активного навчання працівників;
залучення висококваліфікованих керівників, викладачів і вчених; гнучкий
зворотний зв'язок із слухачами; загальна оцінка потенціалу всіх слухачів,
застосування індивідуально-групового методу навчання; використання сучасних
технологій під час навчального процесу [3].
З метою підвищення якості кадрового забезпечення й ефективного
підвищення кваліфікації тьюторів може здійснюватися у формі комбінованого
навчання

з

використанням

навчально-методичних

матеріалів у

режимі

відкритого освітнього середовища за допомогою систем дистанційного навчання
(СДН).
Інформаційно-комунікаційним

технологіям

комбінованого

навчання

відповідають цілі вищої освіти, які конкретизуються в галузевих стандартах
вищої освіти та реалізуються ЗВО, впливають на навчальні плани, які знаходять
відображення в розкладі занять. На рівні конкретної навчальної дисципліни
вони визначають цілі та зміст навчання, що разом із технологією навчання
утворюють методичну систему навчання, що функціонує як у освітньому
середовищі ЗВО (на етапі її впровадження й експлуатації), так і за його межами
(на етапі розробки та модифікації). Взаємодія суб’єктів навчання відбувається і
безпосередньо, і опосередковано через систему управління комбінованим
навчанням.
Застосування модульної системи підвищення кваліфікації тьюторів разом
зі фаховою структурою навчальної програми та індивідуальними графіками
забезпечує якість навчання в дистанційній формі відкритого освітнього
середовища.
Існує оптимум часу, після якого збільшення тривалості вивчення
навчального матеріалу однієї дидактичної одиниці не дає суттєвого ефекту у
його засвоєнні. Розрахунок часу може бути поданий у вигляді формули:
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де

− оптимальна витрата часу;

− мінімальний час, необхідний

для одноразового прочитання тексту однієї дидактичної одиниці; К –
емпіричний коефіцієнт, який відображає здібності і рівень підготовки тих, хто
навчається. Пропонується приймати К=1,1-1,2 − для «сильних» слухачів; К=
1,3-1,5 − для «середніх», К= 1,5-1,6 − для «слабких».
Процедуру оцінки ефективності навчання для підвищення кваліфікації
тьюторів може бути засновано на основі двох чинників внутрішніх (якісна
оцінка персоналу) і зовнішніх (оцінка якості засобів забезпечення професійного
навчання) (рисунок 1) [4].

Рисунок 1 ‒ Картка якості кадрового забезпечення відкритого освітнього
середовища
Навчання та підвищення кваліфікації кадрового забезпечення повинні
носити постійний характер і проводитися відповідно фаховій діяльності.
Тенденції до зростання ролі щодо організації кадрового забезпечення, а
саме підвищення кваліфікації тьюторів відкритого освітнього середовища,
поєднання різних форм організації навчання за рахунок широкого використання
засобів ІКТ привели до цілеспрямованого процесу здобування знань, умінь та
навичок з фаху в умовах інтеграції навчальної діяльності на основі взаємного
доповнення

технологій

традиційного,

електронного,

дистанційного

та

мобільного навчання.
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СИСТЕМА «JUST IN TIME» ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВ
Відповідно до статистичних даних опублікованих на сайті Державної
Служби Статистики України сума витрат підприємств на виготовлення
продукції починаючи з 2014 року з кожним роком зростає все більше [1].
Одним з важливих чинників, що збільшує суму витрат є витрати на складське
обслуговування запасів. Особливо гостро питання запасів постало у 2020 р.,
коли весь світ опинився в кризових умовах, більшість підприємців змушені
були зупинити виробництво та не мали можливості використати запаси та
реалізувати готову продукцію. Саме в оптимізації запасів та як наслідок в
зменшенні витрат на їх обслуговування і полягає концепція, що має назву «Just
in time».
Насамперед необхідно визначити суть та основні ідеї концепції. Система
"JIT" - це стратегія управління, яка узгоджує замовлення на сировину з
постачальниками безпосередньо з графіками виробництва. Вона вперше була
запропонована та випробувана на підприємствах Toyota. Засновником
концепції вважається Т.Оно, який почав роботу в Toyota Motor Co в 1943 році.
Протягом декількох десятків років автомобільна корпорація створювала свою
систему управління, інтегруючи кращі світові практики [2]. Кінцева мета
системи JIT- збалансована система, що забезпечить виготовлення продукту у
потрібний момент і тільки у потрібній кількості. Основна ідея полягає в тому,
щоб зробити процес якомога коротше, використовуючи ресурси оптимальним
чином. Допоміжні цілі системи JIT:

виключити збої і порушення процесу

виробництва; скоротити час підготовки до процесу і всі виробничі терміни;
звести до мінімуму матеріальні запаси;

усунути необґрунтовані витрати.
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Серед найяскравіших світових прикладів підприємств, що застосували у своїй
діяльності JIT є: General Motors, Apple, Xiaomi, Zara, Tesla, General Motors.
Так, General Motors, використовуючи JIT, покладається на свій ланцюжок
поставок деталей, необхідних для побудови автомобілів. Компанія Bailey Seat
постачає GM крісла, необхідні для виробництва вантажівок. Компанія Bailey
Seat та GM тісно співпрацюють, щоб крісла приїхали на комплектуючий завод
у міру необхідності для кожної побудованої вантажівки. Крісла ніколи не
зберігаються на заводі GM, чекаючи встановлення на вантажівки, вони
доставляються на завод і негайно встановлюються в нові вантажівки [3]. Отже,
однією з умов застосування JIT є тісна співпраця з постачальниками, чітко
встановлені терміни та умови поставки. Для виконання умов договору
необхідно передбачити або жорстку відповідальність за недотримання, або
певні заохочення та бонуси.
Щодо стратегії Apple та Xiaomi компанії управляють невеликим запасом,
випускаючи обмежену кількість своїх гаджетів на тиждень. Недоліком цієї
стратегії є те, що нетерплячі споживачі повинні чекати, поки товари потраплять
у магазини - що призведе до потенційних втрат продажів. Тим не менш, гіганти
ринку електроніки все ще виграють від зниження витрат та усунення запасів
[3]. Насамперед це пояснюється значною популярністю бренду, тому покупці
готові чекати на можливість купити новий гаджет. Можемо виділити ще одну з
умов застосування JIT це стійкий бренд та впевненість у попиті на продукт.
Zara втілює «швидку моду», володіючи власною логістичною системою і
маючи змогу виводити товари на ринок надзвичайно швидко. Якщо певний
стиль чи дизайн раптом стають популярними, Zara швидко реагує, розробляє
нові пропозиції та вводить їх у магазини, поки тенденція все ще досягає піку,
задовольняючи сезонний попит [3]. Власним логістичним центром володіє і
відома українська компанія ПрАТ «Чумак», що також ще з 2016 р. успішно
застосовує систему JIT. Щоб повністю виключити перевезення продукції на
проміжні склади, було побудовано новий великий термінал загальною площею
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11,5 тис.м2. Готова продукція з конвеєра відвозиться автонавантажувачем на
цей склад. Також на новому терміналі використовується спеціалізоване
програмне забезпечення сімейства WMS. Така програма дозволяє вести облік в
режимі on-line — при прийманні товару робочий лише сканує штрих-код на
коробці і продукт автоматично оприбутковується[4]. Отже, впровадження JIT
потребує також злагодженої системи відпуску готової продукції.
Застосування JIT на всіх цих підприємствах допомагає забезпечити
високу конкурентоспроможність продукції і послуг за рахунок оптимізації
витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією товарів, задоволення
споживачів у якісних товарах та сервісі, а також зберігати їх передові позиції.
Виходячи з вищевикладеного, можемо дійти висновку, що система «Just
in Time» - це дієвий метод управління витратами, що допомагає скоротити
запаси, витрати на їх обслуговування, зменшити кількість браку та відходів, а
також повністю оптимізувати виробництво та реалізацію. Досягнення цих
результатів є ключовою метою будь-якого підприємства, особливо в сучасних
умовах глобальної кризи, спричиненої пандемією.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ PR-КАМПАНІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЄКТУ ЄС
В умовах кризи комунікація організацій та проєктів не ставиться на паузу,
а навпаки, активізується з метою віднаходження нових форм її прояву. Так,
настає період, коли спеціалістам з PR-комунікацій та маркетингу доводиться
переосмислювати наявну практику в сфері, а також знаходити більше часу,
ресурсів та знань для розвитку своєї справи та виходу на новий рівень. Криза
вплинула на всіх, а отже сфера освітніх проєктів не стала виключенням.
Розглядаючи проблему PR-комунікацій освітніх проєктів під час
пандемії, зосередимо свою увагу на аналізі ефективності реалізації PR-кампанії
проєкту Представництва ЄС в Україні під назвою «День Кар’єри ЄС 2020», з
усіма

новими

принципами,

інструментами,

меседжами,

викликами

та

можливостями.
Освітній проєкт «День Кар'єри ЄС», що проводиться у Львівському
національному університеті імені Івана Франка, є серією публічних заходів, які
дають можливість дізнатися більше про шляхи професійного зростання та
кар'єрні можливості у європейському вимірі, отримати практичні знання та
навички, які знадобляться у професійній діяльності, а також дізнатися
детальніше про можливості навчання та стажування за кордоном, програми
практики та вакансії для студентів від провідних європейських та українських
компаній [3].
Зазвичай проєкт реалізовувався у режимі офлайн, однак у 2020 році
вперше проводився у режимі онлайн у форматі трансляцій на YouTube та у
Facebook у зв’язку з карантином.
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Дослідження PR-комунікацій проєкту у 2020 році показало, що більшість
з них одразу перейшли в онлайн-формат. Це стосується не лише зовнішніх
комунікацій, а й внутрішніх. Наприклад, стали ініціюватися Zoom-зустрічі, що
вплинуло насамперед на швидкість прийняття рішень, а також допомогло
спростити і прискорити багато процесів.
Карантин надав онлайн-інструменти для розв’язання всіх питань, а отже
пришвидшилася діджитал-трансформація [1]. Усі комунікації з аудиторією та
просування проєкту проводилися через сторінки в Instagram та Facebook,
офіційний веб-сайт Львівського національного університету імені Івана
Франка, а також у месенджері Telegram.
На офіційному сайті університету розміщувалися новини стосовно події,
її програма, інформація про партнерів та активні посилання для переходу на
онлайн-активності. Використання цього каналу було доцільним, оскільки сайт
користується високим рівнем довіри та є авторитетним серед студентів та
молоді. За рахунок цього веб-сайту інформація ефективно поширюється серед
студентів різних факультетів, викладачів та інших працівників університету, а
також серед партнерів та представників органів влади [3].
На сторінках у Facebook розміщувалися новини щодо останніх подій,
пропозиції стажування та працевлаштування від компаній-партнерів та анонси.
Сторінка орієнтована на широку аудиторію (1 123 підписника) і має офіційний
характер. Facebook надав можливість відстеження результатів діяльності. Окрім
стандартних показників, є піксель Facebook, який швидко передає дані про
поведінку користувачів із соціальної мережі на сайті.
Основним інструментом для поширення інформації про «День Кар’єри
ЄС» та комунікації з цільовою аудиторією стала Instagram-сторінка проєкту. На
відміну від Facebook, контент сторінки в Instagram є більш розважальним та
орієнтованим

на

студентство.

Інформація

стосовно

події

подавалася

неформальними stories та постами. За допомогою Instagram була й можливість
швидко поширювати інформацію через інші сторінки факультетів університету,
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партнерів і учасників. Вони робили репости дописів та stories, таким чином
поширюючи інформацію про подію. Аналітика сторінки вказує на те, що PRкомунікації через цей інструмент були ефективними, оскільки охоплення за 7
днів становило 750 облікових записів, а число показів сягало 7 261. Головною
перевагою Instagram є візуальний контент, який сприймається набагато краще,
ніж текстовий. Також цей інструмент слугував платформою для організації
розіграшів, конкурсів з використанням хештегів, які привернули увагу до
проєкту.
Щодо Telegram-каналу, то він почав використовуватися лише з 2020 року,
однак уже демонструє результати. Цей канал комунікації є найефективнішим з
точки зору зворотного зв’язку, адже більшість студентів використовує Telegram
для комунікації між собою протягом усього дня, тому усі нові публікації та
повідомлення вони бачать одразу.
Роль PR-комунікації через соціальні мережі важко переоцінити, адже на
сьогоднішній день вони є першочерговими джерелами комунікації, а більшість
споживачів приймають рішення про вибір товарів чи послуг ґрунтуючись на
інформації отриманій у мережі Інтернет. Тому комунікація через соцмережі є
визначальним фактором успіху для проєкту чи організації у сучасних умовах
[1].
За допомогою соціологічного методу анкетування було досліджено
ефективність проведеної PR-кампанії проєкту «День Кар’єри ЄС», аби виявити
сильні та слабкі сторони в комунікаціях проєкту, а також знати, на чому варто
зробити акцент у майбутньому, а що не варто повторювати. Шляхом онлайнопитування учасників заходу з використанням хмарних технологій Google було
отримано результати, на основі яких складено діаграми, які наочно зображують
розподіл думок респондентів на питання анкети.
Проаналізувавши результати анкетування, можемо зробити висновок, що
більшість респондентів, а саме 37,3%, дізналося про «День Кар’єри ЄС» 2019
через сторінку події в Instagram. Це вказує на те, що цей інструмент
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використовується найефективніше, а інформація і повідомлення, адресовані
цільовій аудиторії, сприймаються правильно. Щодо інших каналів комунікації,
то їх доцільно розвивати та приділяти більше часу створенню контенту. Також
потрібно проаналізувати відповідність наповнення сторінок цільовій аудиторії
(рис. 1.).

Рис. 1. Канали, через які учасники дізналися про «День Кар’єри ЄС»
[власне дослідження]
Як результат цифрового напрямку у комунікаційній стратегії «Дня
Кар’єри ЄС», серед усіх респондентів на запитання, чи відвідають вони захід
знову, 70,6% відповіли ствердно (рис. 2.).

Рис. 2. Аналіз зацікавленості учасників відвідати захід знову [власне
дослідження]
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Однак 29,4% респондентів не зацікавлені в участі в проєкті знову. Це
означає, що потрібно дослідити це питання більш глибинно. Можливо, тут має
місце криза емоцій, адже проєкти, які переносять з офлайну в онлайн,
повторюють форму, але не зміст. Емоції забезпечує офлайн, і зараз цього
бракує найбільше. Потрібно шукати нові шляхи до встановлення тісного
контакту та комунікувати з аудиторією, як друг.
Загалом існує безліч способів оцінки різних аспектів комунікації, тому
для більш повної оцінки потрібно застосовувати різні методи та підходи до
визначення ефективності та результативності проведеної PR-кампанії [4].
Для підвищення ефективності комунікацій варто зосередитися на
подальшому просуванні тих інструментів, які за результатами соціологічного
опитування чинять великий вплив на цільову аудиторію проєкту. Життєво
важливим є перехід від традиційної моделі комунікацій, що базуються на
спонуканні та підштовхуванні, до тієї, яка зосереджена на розповіді
переконливих короткометражних історій, розроблених для кращого зв’язку та
залучення аудиторії. Сьогоднішній кінцевий користувач дедалі частіше живе в
Інтернеті, працює цілодобово та без вихідних, у світі, де щодня стикається з
тисячами брендів та маркетингових повідомлень. Потрібно здебільшого
розповідати історії, які перегукуються з аудиторією на особистому рівні. І
зовсім не дивно, що понад 60 % брендів заявляють, що соціальне охоплення
стає набагато більш важливим для рекламних кампаній, і майже три з чотирьох
спостерігають стрибки у відвідуваності веб-сайтів, витрачаючи лише шість
годин на тиждень, дописуючи в соціальних мережах.
Отже, роль комунікації значно зростає під час кризових умов. Головне не
зволікати з прийняттям рішень, бути готовими адаптуватися, не забувати про
потреби споживачів та шукати нові можливості для зростання.
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Львівський національний університет імені Івана Франка
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
СФЕРІ ІТ
Через глобальну кризу загальний споживчий попит на всі види товарів
зменшився, а з огляду на карантинні обмеження багато галузей призупинили
свою роботу. В контексті світової кризи попит на ІТ-послуги також зменшився.
Звісно, сфера ІТ не відноситься до тих сфер, які найбільше постраждали
від карантинних обмежень. Більшість компаній у галузі ІТ можуть легко
перейти на віддалену роботу. Багато з них пропонують онлайн-рішення, попит
на які буде лише зростати. Це послуги для населення, які допомагають,
наприклад, замовити доставку їжі або виконати будь-які інші дії онлайн, тобто
залишатимуться затребуваними серед споживачів. Для бізнесу вирішальним
буде програмне забезпечення, яке дозволить вам бути ефективнішими та
організувати роботу за межами офісу, щоб зменшити втрати від уповільнення
або зупинки роботи.
Спільнота програмістів DOU у квітні провела опитування [1] серед
технічних та нетехнічних спеціалістів, які працюють в ІТ, щодо їх ставлення до
віддаленої роботи. Згідно з результатами опитування, більшість спеціалістів
сьогодні працюють дистанційно – 92,4% респондентів, проте лише 22%
респондентів повністю задоволені роботою з дому.
Найбільш незадоволені дистанційною роботою HR-и і рекрутери – 20%
мріють повернутися в офіс, тоді як серед розробників таких лише 9%. Далі
йдуть менеджери проєктів і топ-менеджери – 14-15% із них хочуть назад
до офісів.
Майже 12% респондентів зазначили, що розпочинають робочий день
раніше, ніж в офісі, а завершують – пізніше. Взагалі засиджуються довше
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за роботою ввечері 43% ІТ-спеціалістів. Якщо дивитися деталізацію щодо тих,
хто страждає на овертайми на ремоуті, найбільше таких спеціалістів серед топі проєктних менеджерів.

Рис. 1. Відсоток працівників ІТ-сфери, для яких збільшилася
тривалість робочого дня з переходом на віддалену роботу через карантинні
обмеження COVID-19, за посадами [1]
Серед негативних факторів віддаленої роботи – відсутність спілкування з
колегами. Далі слідує понаднормовий час; відсутність ізольованого від дітей
робочого місця; відсутність можливості облаштувати зручне робоче місце;
складність підтримувати оптимальний баланс роботи та особистого життя;
невміння самоорганізовуватися; погано налагоджені робочі процеси (складно
комунікувати з колегами, немає оперативності у вирішенні питань тощо);
складні робочі задачі, які навряд чи можливо гарно налагодити на віддаленій
роботі.
Найбільшою перевагою роботи вдома є економія часу на добирання до
офісу. Респонденти також почуваються в безпеці вдома, адже рідше хворіють.
До інших переваг відносять підвищення комфорту завдяки роботі вдома;
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підвищення продуктивності; більше можливостей зануритись в роботу та
менше відволікаючих факторів [1].
У 2020 році перед проєктними менеджерами постає новий виклик:
здатність керувати віддаленими командами.
Отже, проаналізуємо, як саме змінюється управління проєктами в нових
умовах.

Є три ключових фактори успішного віддаленого управління

проєктами: чітке спілкування та співпраця; централізація даних та ефективний
моніторинг (рис. 1.).

Ключові фактори успішного
віддаленого управління проєктами

Спілкування та
співпраця

Централізація даних

Ефективний
моніторинг

Рис. 2. Ключові фактори успішного віддаленого управління
проєктами [власна розробка]
Фахівці з управління проєктами мають зосередити свій розвиток на
вдосконаленні навичок, що включають роботу з віддаленими командами:
комунікативні навички та лідерські здібності, щоб компенсувати зменшені
можливості неформальної взаємодії з членами команди проєкту [4].
Без регулярних зустрічей щодо статусу роботи, без щоденних розмов з
колегами в офісі стає все тяжче швидко ставити запитання та одразу
отримувати на нього відповідь. Для проєктних менеджерів це можливість
спробувати використати інші канали спілкування. Не варто компенсувати
нестачу спілкування надсиланням 10000 листів на день. Це контрпродуктивно і
лише призведе до того, що люди перестануть читати ці повідомлення. Завдяки
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постійному спілкуванню в режимі реального часу менеджер проєкту зможе
легко виявляти та вирішувати проблеми, що дозволить дотримуватись термінів
і вчасно виконувати завдання.
За

результатами

досліджень

DOU

67%

респондентів

виходять

на відеозв’язок з колегами не рідше ніж один раз на день. Цікаво, що серед тих,
кому не вистачає комунікації з колегами, третина користується відеодзвінками
найчастіше

декілька

разів

на тиждень,

із них

близько 15%

взагалі

не практикують відео як формат комунікації. Очікувано, що найчастіше
виходять на відеозв’язок з командою топи і проєктні менеджери – 68% і 63%
відповідно вказали, що використовують відеокомунікацію по декілька разів
на день. Серед розробників таких 45% [1].
Для регулярних зустрічей можна використовувати прості інструменти для
відеоконференцій, такі як Zoom, Skype, Google Hangouts чи Microsoft Teams
(рис.3).

Рис. 3. Частота використання програм відеоконференцій для нарад у
розробці ІТ-проєктів [1]
Наступним фактором успіху віддаленого проєктного управління є
централізація даних [4].
Однією з найбільших проблем, з якою стикаються клієнти, є відсутність
або ненадійність даних. Кожна команда працює над різними аркушами в Excel,
тому основною потребою є можливість збирати та синхронізувати всі ці дані. З
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огляду на поточний контекст блокування, організації не мають іншого вибору,
крім як централізувати інформацію (спілкування, робочі аркуші, звіти,
документи). Без централізованої інформаційної системи більше не може бути
належного управління проєктами.
Рішення тут досить просте: використовувати інструмент управління
проєктами. Менеджер проєкту повинен мати можливість увійти в систему і
одразу бачити все, що відбувається в режимі реального часу, а також
відстежувати хід кожного проєкту, щоб переконатися, що все відбувається за
планом. Тримаючи все в спільному місці, усі члени команди знають, за що вони
відповідають і над чим їм потрібно працювати. Ніхто не може стверджувати,
що не бачив завдань або не знав, що щось має відбутися.
Віддалена робота змушує проєктних менеджерів ретельніше стежити за
станом проєкту. Як ніколи раніше, моніторинг є ключовим фактором для
ефективного управління проєктами. За допомогою хорошого інструменту
централізації даних можна досягти ефективної звітності. Системи моніторингу
та централізації мають бути синхронізовані, щоб можна було отримувати
інформацію в режимі реального часу, що дозволяє негайно вживати заходів,
коли це необхідно. Варто визначити ключові показники ефективності,
побудувати інформаційні панелі моніторингу та переконатись, що їх можна
візуалізувати у реальному часі.
Всі ці 3 фактори є взаємопов’язаними. Опрацювання цих 3 факторів
успіху

сприятиме

довгостроковому

поліпшенню

відділу

проєктного

менеджменту в організації.
Одне з фундаментальних правил роботи у віддаленому режимі – це
довіра. Контролювати працюючих вдома співробітників значно складніше, ніж
тих, що сидять в офісі. Зазвичай на вибудовування довірчих відносин потрібен
час, але в умовах пандемії його практично не було. Сотні тисяч компаній
змушені були навчитися довіряти своїм працівникам за лічені дні. Намагаючись
вирішити цю проблему, деякі роботодавці почали встановлювати системи
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віддаленого контролю на комп'ютери співробітників і навіть камери. Такий
підхід є абсолютно неправильним, тому що підвищує рівень стресу та
психологічного вигорання у працівників. Натомість варто вчитись довіряти
своїм працівникам, давати їм нести відповідальність за свої результати та
орієнтуватись на досягнення цілей, а не щохвилинний контроль.
Список використаних джерел
6. 27% не хочуть залишатися на ремоуті після завершення карантину.
Результати опитування ІТ-спеціалістів [Електронний ресурс] – Режим
доступу

до

ресурсу:

https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-it-during-

quarantine-results/.
7. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами:
Навч. Посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
8. Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В.
Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с.
9. Think globally, code locally: the secret to remote teams [Електронний ресурс]
– Режим доступу до ресурсу: https://www.atlassian.com/agile/teams/remoteteams.

Marianna Kokhan, Anastasiya Melnyk
Ivan Franko National University of Lviv
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PROJECT
MANAGEMENT IN IT INDUSTRY
We analyzed data about impact of COVID-19 on technical and non-technical
employees in IT companies, as well as advantages and disadvantages of remote
work. As a result, we identified three key factors of effective project management
for remote teams. Ways to improve remote communication were suggested.
Keywords: project management, remote work, remote teams, effectiveness,
communication, data centralization, monitoring
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Kravchenko S.A.
Malik L.N..

The Kiev Cooperative institute of business and the right
RESEARCH PLATFORM OF FORMATION OF COMPETITIVE
ADVANTAGES ENGINEERING OF THE COMPANIES
The problem of perfection of approaches and methods, mechanisms of
formation of competitiveness engineering of the companies is actual because of
absence of uniform approaches to the specified problem and the complete standard
understanding of its essence. Competitiveness studying becomes complicated
integrated approach of problems solved thus. Development engineering activity and
actualisation of tools of management of it are caused by the importance of the
companies as with technological (innovative), and economic the points of view, and
get all-important value in strategic branches.
Research of stages of formation engineering a battalion allows to reveal
characteristic signs effect as a result of integration processes in areas both material,
and information streams. The engineering of battalion is represented not only as the
form of increase of efficiency of business, but also as the mechanism of formation of
competitive advantages of the companies that influences increase of indicators of
activity of branch of the state. Innovative development of the enterprises and
manufacture of high-quality competitive production is pledge of economic
development and power of the modern state. Working out and introduction in activity
of the company of "correct" innovative strategy can increase essentially its
competitive advantages, affect alignment of forces in branches, and also development
of the branch.
The choice of innovative and base strategy should be based on estimations of
productivity of the company, and also on prospects of its development. It will allow
to reveal innovative potential, to estimate stability of innovative development and
competitiveness of the company as a whole. Integration engineering of the structures
is carried out in two aspects: 1) on the one hand, integration of structures and material
streams that is traditional representation of integration processes; 2) on the other
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hand, in modern sense, - in information (integration of the competences, information
non-material streams, databases, projects, suppliers, production catalogues, creation
of uniform information field for all participants of life cycle etc.); the given aspect is
the factor of digital transformation engineering of the companies of nuclear branch.
As a result of integration process: 1) the competence of the separate companies
become of the competences all engineering of the battalions; 2) the set of the
competences at the expense of occurrence absolutely new - «management of
interested persons» extends. The effect from merge engineering of the companies and
formation of engineering of the battalions is caused: 1) increase of management
efficiency by resources at the expense of possibility of their centralised planning and
redistribution between the companies; 2) management efficiency increase by
technical and technological processes at the expense of possibility of transfer of the
technical decisions received at one institute, on the project realised in other, in
frameworks; 3) growth of labour productivity at the expense of transfer of experience
and knowledge, redistribution of qualified personnel and progressive technologies; 4)
association of information resources and streams with creation of uniform
information field.
Engineering of the battalion - the form of increase of efficiency of business, the
mechanism of formation of competitive advantages of the companies; set of
economic and organizational resources, knowledge, workings out and of the
competences, ways of their interaction in a format of uniform information field with a
view of formation of competitive advantages isolated engineering of the companies.
Classes of problems of the comparative analysis of competitiveness of the companies
in the conditions of uncertainty of environment in the presence of several groups of
uncontrollable and operated factors and several principles of an optimality.
Environment makes essential impact on competitiveness of the companies and
correctness of accepted decisions. In real situations in many cases the problem of a
choice of optimum decisions in the presence of uncertainty of environment
essentially becomes complicated. It is caused by that environment is characterised not
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by one group of factors, and several. Typical this sort of example is the SWOTanalysis of systems of different function. In this case environment is characterised by
sets of possibilities and threats. The analyzed object (for example, the company) is
described by sets of internal factors: strengths - weaknesses.
The Research platform represents a basis of development of methodology in
the selected field of knowledge (management of competitiveness) and acts as
environment in which knowledge, concepts, tools and management models by
competitive advantages engineering of the companies according to features of branch,
engineering, organizational-administrative processes in the similar companies and
stages of life cycle of difficult engineering objects is formed. The Research platform
allows to generalise further new knowledge in this space. The big comparative
analysis of competitiveness engineering of the companies of branch demands the
decision of such problems of management as: a problem of the big comparative
analysis of competitiveness engineering of the branch companies; a problem of the
big analysis of competitiveness of the companies in the conditions of uncertainty of
environment; a problem of the account of interests of interested parties at the big
analysis of competitiveness engineering of the branch companies.
Thus, structure of a research platform of formation of competitive advantages
engineering of the branch companies: is standard-legal base engineering of the
activity in the country and abroad: the state qualifiers of specialities, production,
economic activities kinds, government programs in the field of the industry and
innovative development which are confirmed at level of the ministries and
departments, the plans of measures on working out of standards in the field of
engineering; the new maintenance of processes of integration in engineering of the
companies on the basis of the approach of the competences and representations about
engineering functions at all stages of life cycle; a matrix of conformity of functions of
engineering to stages of life cycle of engineering objects; an effect substantiation at
realisation of competitive advantages engineering of the companies within the limits
of integration in shape engineering of the battalion.
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Краснокутська Ю. В.

канд. екон. наук, доцент
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Савченко Б. А.

магістрант
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ
В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Туризм увiйшoв в ХXI стoлiття i став глибoким сoціальним і пoлітичним
явищем, значимо впливає на світоустрій і економіку багатьoх країн і цілих
регiонів. Туризм став вигіднoю та висoкоприбуткової галуззю, порівняннoї за
ефективностi iнвестиційних вкладень з нафтo-, газовидобувнoї та перерoбною
промисловiстю. Вiдбулася трансфoрмація традицій, звичаїв і станoвлення
міжнароднoго та національного туристичного права. Туризм, як дoхідна галузь
економiки, став впливати на полiтику держав. Світoвий дoсвід i практика
економічнoї,

соціальнoї

та

політичнoї

стабільностi

рoзвинених

країн

пiдтверджують факт: геoграфічне полoження держави, йогo природнoкліматичнi ресурси i визначнi пам'ятки стають загальним благoм лише засoбами
туризму.
Найбiльш інтенсивнo розвивається oдин iз секторiв економiки сучаснoго
свiту є індустрiя туризму. Вплив на економiку є величезним. Туристськi
пiдприємства oтримують значний прибутoк i ствoрюють нoві робочi мiсця.
Туризм викликає дo життя нoву фoрму спoживчoго пoпиту - це пoпит на
відпочинoк. Вiн рoзширює ринoк для галузей, щo випускають предметами
спoживання, допoмагає рoзвитку розважальногo та пiзнавального бiзнесу,
збiльшує дохoди транспoртних фiрм, служб зв'язку, фoрмує дохoди вiд
виробництв

туристського

спoрядження,

збiльшує

пoпит

на

сувенiрну

продукцiю. Збiльшення дохoдів туристських фiрм цiєї сфери сприяє стабілiзації
валютних надхoджень дo бюджетiв рiзних рiвнiв через пoдатки.
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Внутрішній туризм займає особливе місце в житті любого суспільства.
Сучасне виробництво внутрішніх туристських продуктів неможливо уявити
уособленим, ізольованим, функціонуючим поза регіональною економікою. В
реальному господарському житті воно базується на міжгалузевій виробничій
кооперації, що пов’язує туризм та суміжні з ним галузі економіки, які, з одного
боку, постачають туризму необхідні засоби виробництва, технічні умови
виробництва та формують матеріально-технічну базу туризму, з іншої –
доводять готові туристські продукти до споживача.
Одним з перспективних напрямків для розвитку внутрішнього туризму є
розвиток соціального туризму. Соціальний туризм вносить серйозний внесок в
дотримання прав людини на відпочинок, охорону здоров'я, доступ до
культурних цінностей, свободу пересування, підвищує соціальну і політичну
стабільність держави, сприяє соціально-економічному розвитку регіонів,
сприяє зміцненню фізичного і духовного здоров'я нації, є важливим
інструментів для підвищення доступності подорожей, відпочинку і санаторнокурортного обслуговування найбільш вразливим верствам населення.
Для успішного розвитку соціального туризму в Харківському регіоні
необхідно проводити роботу за такими напрямками:
1. Нормативно-законодавчі питання, які передбачають розробку законів
та інших нормативно-правових документів, які передбачають реалізацію права
трудящих і соціально незахищених верств населення на відпочинок, в тому
числі за допомогою забезпечення пільгового оподаткування.
2. Підвищення доступності соціального туризму, в тому числі шляхом
розгляду можливості введення спеціального механізму реалізації права на
відпочинок-«відпускних чеків», системи, яка успішно діє в таких розвинених у
туристичному відношенні країнах, як Франція і Швейцарія. Крім того,
підвищити доступність відпочинку соціально незахищену верствам населення
можна за допомогою розробки туроператорами недорогих турів, наприклад, в
міжсезоння і введення спеціальних пропозицій на послуги гостинці та інших
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засобів розміщення.
3. Створення і розвиток інфраструктури соціального туризму. На жаль,
переважна більшість колективних засобів розміщення в нашій країні практично
не пристосовані для комфортного перебування людей з обмеженими
можливостями, а також літніх людей (відсутні ліфти, пандуси, спеціально
обладнані номери проживання).
4. Забезпечення доступності транспортних послуг. Висока вартість
перевезень є одним з факторів, що гальмують розвиток внутрішнього туризму.
Особливо гостро питання стоїть для громадян, які проживають у віддалених
регіонах нашої країни. Ухвалення цих заходів є одним з механізмів підвищення
доступності відпочинку соціальним групам населення, що проживає у
віддалених регіонах країни і, безсумнівно, позитивно вплинуть на розвиток
внутрішнього туризму.
Говорячи про транспортні проблеми, не можна не згадати наявність
адміністративних бар'єрів при організації перевезень дітей. Проблему
представляють регламентують дитячий відпочинок окремі нормативно-правові
акти і відсутність єдиної системи законодавства.
5. Підвищення заходів безпеки. Безпека туристiв i екскурсантiв - це
важливий аспект, який необхiднo передбачати при фoрмуваннi турпрoдукту або
oрганізацiї екскурiії для соціальних туристів. Важливим мoментoм є i питання
страхування. Незважаючи на те, щo в Україні страхування нoсить дoбровiльний
характер,

рекoмендується

в

обов'язкові

туристичнi

пoслуги

включати

страхування туристiв, перш за все, страхування життя.
6. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери соціального
туризму з урахуванням специфіки роботи з певними групами туристів, як-то:
діти, пенсіонери, особи з обмеженими фізичними можливостями та інші.
7.

Рекламно-інформаційна

діяльність,

спрямована

на

пропаганду

соціального туризму і поширення успішного досвіду розвитку цього напрямку.
Необхідно відзначити, що до теперішнього часу в країні практично не
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проводилася пропаганда соціального туризму, особливо в державному
масштабі.

Тим

часом,

доцільно

створити

в

рамках

автоматизованої

інформаційної системи спеціальний розділ, присвячений соціальному туризму
як одному з пріоритетних видів туризму. У цьому розділі повинен містити
інформацію про туристських організаціях (приватних підприємців), які
здійснюють туристичне, готельне, екскурсійне обслуговування школярів,
студентів та літніх громадян.
Крім того, з метою стимулювання розвитку соціального туризму щорічно
необхідно проведення конкурсу і виділення грантів кращим соціально
відповідальним компаніям.
Отже, Харківська область має значний потенціал та ресурси для розвитку
внутрішнього соціального туризму. Вигідне географічне розташування,
природні, кліматичні умови надають як змога кращі природні туристичні
ресурси. Багата та цікава історія краю утворила великий комплекс історикокультурних ресурсів, що демонструють високу культуру, звичаї і традиції
району.
Список використаних джерел
1. Герасименко В. Г. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції
розвитку: монографія / В. Г. Герасименко. – Одеса : Астропринт, 2013. – 303 с.
2. Козловець М.А. Внутрішній туризм як чинник політичної та
соціокультурної інтеграції українського суспільства. Актуальні проблеми,
сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі:
Матеріали шостої міжнародної науково–практичної конференції / За ред. Саух
І.В. – Житомир: Вид–во ЖФ КІБІТ, 2012.
3. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії
бізнесу : монографія / Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доп. – К., 2009. – 463с.
4. Халімовська І. В. Внутрішній туризм як чинник соціокультурної
інтеграції українського суспільства / І. В. Халімовська // Гілея: науковий вісник.
– 2015. – Вип. 92. – С. 200-203.
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ
Генезис термінологічної, змістової сутності категорії “маркетинг” повязаний з
історією організації виробництва і збуту товарів (послуг).
На сьогоднішній день маркетинг розглядається як єдиний комплекс
організації виробництва і збуту товару (послуги), спрямований на виявлення та
задоволення потреб конкретної групи споживачів з метою отримання прибутку;
об'єктивний процес, породжений процесом розвитку суспільства і який вимагає
неменучої перебудови організації будь-якого бізнесу з ціллю найкращого
задоволення запитів конкретних споживачів.
Таблиця 1
Генезис змістовної сутності категорії “маркетинг”
Період

Зміст

Джерело

XIX– XX ст.

З'явився в літературі США на рубежі XIX- XX ст. Він
походить від англійського слова market, яке має багато
значень і в якості іменника може перекладатися як
"ринок", "базар", "ринок збуту", "продаж", "збут",
"попит", "торгівля", "ринкова ціна ", а як дієслово
означає" привезти на ринок","продавати ","збувати","
знаходити ринок збуту","торгувати"," купити або
продати на ринку".

Пилипенко В.Е.,
Гансова Э.А.,
Казаков В.С. и др.
Экономическая
социология
[2]

Перші роки XX ст. Відображення у курсах лекцій провідних університетів
США.
20-ті роки XX ст.

Етап становлення концепції “маркетинг”.

60-ті роки XX ст.

Сформована нова система регулювання виробничих та
збутових процесів, обумовлена значним збільшенням
виробництва товарів, об'єм
яких перевищував
реальний попит.

80-ті роки XX ст.

Створення першої наукової школи маркетингу.

Акулич І.Л.
[1]

Категорію “маркетинг” пов'язують з будь-якою діяльністю у сфері ринку.
Приклади думок науковцій щодо змісту означеної категорії наведено в
табл. 2.
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Таблиця 2
Дефініція категорії “маркетинг”
Автор

Зміст

А.П. Панкрухин
[1]

Маркетинг це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія
бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу
підприємницької діяльності.

Вільям Руделіус,
О.М. Азарян,
О.А. Виноградов [3]

Процес створення концепції ідей, товарів і послуг, їх ціноутворення,
просування і розподілу через взаємовигідні обміни відповідно до
індивідуальних та корпоративних цілей.

Koтлер Ф. [4]

Вид людської діяльності, спрямованої на задоволення нужд і потреб шляхом
обміну.

Окландер Т.О. [5]

З одного боку, маркетинг – це цілком ринковий інструмент надання
тривалості життєвому циклу товарного виробництва і його адаптації та
еволюції в сучасних умовах. З іншого боку, маркетинг підриває товарне
виробництво, сприяючи становленню планомірної, тобто безпосередньо
суспільної форми зв’язку.

Авторське визначення

Процес узгодження інтересів, вимог покупців з можливостіми підприєємств
щодо випуску, продажу товарів (робіт, послуг).

Отже питання з'ясування сутності категорії “маркетинг” є досить
актуальним, та підкреслює той факт, що на сьогодні не сформувалася єдина
думка щодо змісту даної категорії. Тож можна сказати, що цей процес є, був та
залишається безкінечним.
Список використаних джерел:
1. Маркетинг: учебник/ И.Л. Акулич. - 8-е изд., перераб. и доп. - Минск:
Вышэйшая школа, 2014. - 543 с.
2. Пилипенко В.Е., Гансова Э.А., Казаков В.С. и др. Экономическая
социология. Учебное пособие. - К.: МАУП, 2002. 296 с.
3. Вільям Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін. Маркетинг :
підручник «Консорціум із удосконалення менеджментосвіти в Україні». 2009.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. : Прогресс, 1990. 736 с .
5. Окландер Т.О. Генезис маркетингу.

Маркетинг і менеджмент

інновацій, 2011, № 4, Т. І . С. 33-37.
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ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ
МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН
На сьогодні вже класичною вважається модель маркетингу послуг Ф.
Котлера, в якій він розглядає три взаємопов’язані одиниці: фірму, споживача та
персонал. В контексті цих елементів розглядаються три системи взаємозв’язків:
фірма-споживач
(внутрішній

(традиційний

маркетинг

або

збутовий
маркетинг

маркетинг),
персоналу),

фірма-персонал

персонал-споживач

(інтерактивний маркетинг).
Внутрішній маркетинг визначається як орієнтована на
управлінська

діяльність

із

забезпечення

ефективного

персонал
виконання

співробітниками поставлених задач для досягнення намічених маркетингових
цілей організації [1, с. 95]
В сьогоднішніх тенденціях маркетингу поняття «внутрішній маркетинг»
найчастіше асоціюється із діяльністю підприємств, що надають послуги.
Ключовим завданням для такого виду маркетингу стає формування належної
мотивації для працівників компанії якісно задовольняти потреби клієнтів,
допомога

працівникам

у

процесі

обслуговування

споживача

послуги.

Внутрішній маркетинг часто функціонує як система, в якій активність усіх
працівників компанії в тій чи іншій мірі спрямована на задоволення потреби
споживача. Відносини між керівництвом компанії та персоналом зводяться не
тільки до видачі розпоряджень та контролю, а й до формування належної
системи стимулювання, яка убезпечуватиме персонал від втрати мотивації.
За твердженням Є.Й. Майовця «у ХХІ ст. маркетинг став філософією
бізнесу. В умовах єдиної філософії організації бізнесу, яка спрямована на
задоволення потреб споживачів, маркетинг входить у діяльність кожного
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працівника, службовця та вищого керівництва, спонукаючи до діяльності як
добре скоординованої команди» [2, с. 43].
З узагальненою позицією для маркетингу співвідноситься і думка О.В.
Окунєвої, яка вважає, що сутність внутрішнього маркетингу може бути
розглянута в трьох аспектах, що є взаємодоповнюючими:
1. внутрішній маркетинг, як система взаємовідносин із персоналом;
2. внутрішній маркетинг, як внутріфірмова філософія ринкової орієнтації;
3. внутрішній маркетинг, як практична реалізація нової стратегії
організації [4, с. 138-139].
Ключовим аспектом розвитку сучасного внутрішнього маркетингу є
другий аспект, який говорить про інтегровану сутність сучасного маркетингу,
який проникає у всі елементи діяльності організації, починаючи від конкретних
функціональних виконавців, завершуючи вищим керівництвом компанії,
відповідальним за прийняття стратегічних рішень.
На думку Н.І. Майорової «Внутрішній маркетинг означає застосування
функцій маркетингу у сфері управління персоналом і орієнтує систему
управління персоналом на впровадження методів маркетингових досліджень,
стимулювання персоналу до зростання показників діяльності підприємства та
створення ефективних внутрішніх комунікацій у середині підприємства.
Внутрішній

маркетинг

є

складовою

управління

трудовими

ресурсами

підприємства і передбачає відстеження змін у професійно-кваліфікаційній
структурі кадрів» [3, с. 355].
Ключовими елементами внутрішнього маркетингу вважаємо:
1) організаційну культуру та культуру обслуговування. Організаційна
культура є певною панівною в організації системою цінностей, якій
підпорядковуються усі члени команди. Таке підпорядкування не несе
авторитарного характеру, є добровільним та сприймається позитивно.
Культура обслуговування – це певна система норм і правил, спрямованих
на обслуговування клієнта та задоволення його потреб.
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
166

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Організаційна культура займає чільне місце в процесі підтримки та
формування високої культури обслуговування. Прагнення керівництва досягти
позитивного ставлення клієнта до організації неможливе без досягнення
позитивного ставлення керівництва до працівників компанії, і в свою чергу
їхнього ставлення до клієнтів.
2)

розвиток

маркетингового

підходу

в

управлінні

персоналом.

Управлінський процес відбору та найму кадрів має підпорядковуватись
маркетинговому інструментарію. Тобто для підбору висококваліфікованого
персоналу необхідно проводити маркетингові дослідження ринку праці,
обирати кращих працівників та скеровувати на них дію своїх маркетингових
програм з метою залучення їх у свій штат. Важливим моментом у
маркетинговому підході до управління персоналом є забезпечення покращення
якості «товару», тобто забезпечення можливості неперервної освіти і
підвищення кваліфікації. Такі процеси не можуть бути «відірваними» від
організації, компанія має бути активною і залученою в такі процеси, сприяти і
мотивувати працівників до покращення своїх професійних навиків і допомагати
їм в цьому.
3) інформаційна комунікація всередині організації. Для кращого
представлення товару споживачеві, контактний персонал повинен максимально
бути поінформований про нові товари, нові бачення компанії. Важливим є
систематична комунікація вищого керівництва з безпосередніми виконавцями
для забезпечення ефективного інформаційного обміну.
4) застосування системи нагород та заохочень. Для підтримання
належного рівня мотивації працівник повинні знати, що за дотримання високих
стандартів обслуговування вони отримають винагороду. Водночас система
заохочень не повинна створювати нездорової конкуренції серед працівників.
Побудова відносин в концепції внутрішнього маркетингу повинна
ґрунтуватись на можливості формування тривалої взаємодії в системі «фірмаперсонал», для того, щоб якість виконавської роботи була стабільною та
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зростаючою. Вбачаємо за доцільне систему внутрішнього маркетингу
формувати на засадах концепції маркетингу відносин, що дозволить компанії
примножувати її людський капітал.
Список викорстаних джерел
1. Леськів С.Р., Бочко О.Ю. Етимологія поняття «внутрішній маркетинг»
та взаємозв’язок із зовнішнім маркетингом підприємства. Економiка та держава
№ 11/2014. С. 94-96.
2. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник.
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
3.

Майорова

Н.І.

Практична

адаптація

технології

внутрішнього

маркетингу до системи управління персоналом промислового об’єкту. Вісник
Хмельницького національного університету 2010, № 6, T. 4. С. 355-358.
4. Окунєва О.В. Аналіз моделей внутрішнього маркетингу. Формування
ринкової економіки. 2010. № 24. С. 137-146.
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Кушніренко О.М.,

к. е. н, доцент,
старший науковий співробітник
відділу промислової політики
Зарудна О.С.,

молодший науковий співробітник
відділу промислової політики
ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ
ІНДУСТРІЇ 4.0
Характерною ознакою сьогодення є нові технологічні виклики, пов’язані
з четвертою промисловою революцією та її результатом – сукупності
технологічних змін в рамках концепції «Індустрія 4.0», а саме широким
застосуванням цифрових технологій у виробництві, обслуговуванні людських
потреб, включаючи побут, працю і дозвілля. Сьогодні не світ змінює технології,
а навпаки – технології, стрімко розвиваючись, примушують змінюватися світ
навколо нас. Адже, за словами К. Шваба президента Світового економічного
форуму в Давосі, це не тільки штучний інтелект, роботизація, інтернет речей,
нанотехнології, автомобілі-роботи, 3Д-принтинг тощо. Ці винаходи були
розроблені раніше. Кардинальні зміни, що несе Індустрія 4.0, вплинуть на всю
структуру світової економіки, адже вони стосуються значного покращення
спроможності організацій реагувати на зміни в мінливому середовищі. [1].
Особливо сильно відчувається вплив Індустрії 4.0 на промисловий
розвиток, що надзвичайно важливо саме для України, адже за словами Еріка
Райнерта, жодна країна не може бути багатою лише за рахунок сільського
господарства, а розвиток промисловості є запорукою економічного зростання
[2]. Виявлення особливостей інноваційних трансформацій в умовах стрімкого
поширення

досягнень

Індустрії

4.0

має

особливу

актуальність

для

промисловості пострадянських країни, зокрема для України. Історичною
передумовою для цього є те, що процеси неоіндустріалізаціі в нашій країні
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проходять складніше, ніж в інших країнах, не обтяжених спадщиною
радянських промислових гігантів, що відносяться за технологічним рівнем до
Індустрії 2.0. Саме це наразі є надзвичайно актуальним для України, де
переробна промисловість не має достатнього рівня готовності до майбутніх
викликів, що несе певні загрози в умовах посилення глобальної конкуренції та
не дозволить українським виробникам конкурувати зі світовими лідерами вже в
середньостроковій перспективі.
Основні засоби й технічне обладнання промисловості характеризуються
високою моральною та фізичною зношеністю, частковим використанням
застарілих технологій у виробництві (ступінь зносу основних засобів у
середньому по галузі складав 66,4% у 2018 р. порівняно з 60,3% у 2014 р.
(рис.1).

Рис. 1. Показники ступеня зносу техніко-технологічної бази України за
видами економічної діяльності у 2018 році, %
Джерело: побудовано авторами за даними Держстат України [3]
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Найвища зношеність основних засобів у 2018 р. спостерігається при
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної
діяльності (87,9%) та металургійному виробництві (68,9%). Через низький
рівень технічного оснащення у більшості підприємств не можуть бути
реалізовані нові технології глибокого комплексного перероблення, що дають
змогу повніше використовувати сировину.
Модернізація переробної промисловості за останні роки здійснюється в
основному на базі імпортованого технологічного обладнання, що створює
додаткові ризики. Такий стан значною мірою обумовлений недостатнім рівнем
забезпеченості окремими видами потужностей по переробці продукції та
високим рівнем їхнього зносу, незначною глибиною переробки сировини,
віддаленістю об’єктів переробної промисловості від джерел постачання,
ускладнення доступу до фінансування модернізації для суб’єктів малого та
середнього бізнесу.
За цих умов пріоритетним напрямом розвитку національної економіки є
формування інфраструктури ринку вітчизняної техніки й устаткування для
вітчизняної промисловості, розвиток вітчизняного машинобудування, зокрема,
розробка

й

виробництво

сучасних

машин,

обладнання,

їх

технічне

обслуговування та ремонт.
Однією з головних причин техніко-технологічної відсталості вітчизняної
промисловості

є

уповільнення

та

невпорядкованість

інвестиційних

та

інноваційних процесів. Переробна промисловість в цілому вважається
інвестиційно привабливим сектором завдяки короткому періоду окупності
вкладених інвестицій.
Розвиток техніко-технологічної бази виробництва за належних умов
господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, що
потребує

значних

інвестиційних

ресурсів.

В

цьому

плані

переробна

промисловість залишається у більш вигідних умовах порівняно з іншими
сферами

інвестування

завдяки

її

мінімальній

еластичності

до

зміни
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інвестиційного клімату в Україні. За даними Держстату України, на переробну
промисловість

припадає

більше

40%

всіх

капітальних

інвестицій

у

промисловості України в 2019 р. (рис.2). Зокрема, в 2019 р. розмір капітальних
інвестицій у промисловості збільшився на 34,7% порівняно з 2018 р., причому
ріст капітальних інвестицій в переробній промисловості склав 25,8%.

Рис. 2. Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за
2010-2019 роки, млрд грн
Джерело: побудовано авторами за даними Держстат України [3]
Обсяг освоєних за 2019 р. інвестицій становив 105,9 млрд грн по
підприємствах переробної промисловості, що більше ніж в 2016 р. на 70%.
Наприклад, у виробництві харчових продуктів та напоїв за підсумками 2019 р.,
незважаючи зростання обсягу капітальних вкладень в основні засоби майже в
півтора рази у 2019 р. порівняно з 2018 р. (ріст склав 148,9%), спостерігалась
невідповідність темпів зростання обсягу реалізованої промислової продукції
(4,5% відповідно). Це дозволяє говорити про високу залежність активізації
інвестиційної активності підприємств з вирішенням проблем збуту виробленої
продукції.
Можливості адаптації вітчизняної промисловості до технологічного
виклику напряму залежать від рівня інноваційного розвитку. За даними
Держкомстату України, у 2019 р. частка промислових підприємств, що
впроваджували

інновації,

становила

всього

13,8%

загальної

кількості

промислових підприємств, а інноваційно активними підприємствами були
15,8% загальної кількості промислових підприємств. Нові технологічні процеси
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та інноваційну продукцію впроваджували у виробництво 687 промислових
підприємств, причому в середньому на кожне підприємство припадало 3 нових
технологічних процеси та 3 види інноваційної продукції. Обсяг реалізованої
інноваційної продукції зріс на 37,8% у 2019 р. порівняно з 2018 р. та становив
34,3 млрд грн, проте склав всього 1,3% загального обсягу реалізованої
промислової продукції.
Активність інноваційних процесів у промисловості безпосередньо
залежить від обсягів фінансування процесів створення, впровадження і
практичного використання технологічних інновацій. У 2019 р. було витрачено
на інновації 14,2 млрд грн., що на 16,8% більше ніж у попередньому році. З
них: 71,6% на придбання машин обладнання та програмного забезпечення,
20,5% – наукові дослідження і розробки (НДР), 0,3% – придбання інших
зовнішніх знань, 7,6% – інші витрати. Визначальними особливостями
організації фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в
Україні є обмеженість власних фінансових ресурсів і джерел їх залучення, хоча
ключовими джерелами фінансування інноваційної діяльності виступають
власні кошти підприємств промисловості (87,7% загального обсягу витрат на
інновації в промисловості), кошти державного бюджету (3,9%), коштів
інвесторів-нерезидентів (0,3%) та коштів інших джерел (8,1%).
Це доводить важливість горизонтальної інтеграції промисловців в рамках
розвитку промислових кластерів, які організовані для об'єднання та обміну
досвідом, фінансуванням, лідерством та коучінгом, щоб зробити бізнес
успішним,

продуктивним,

прибутковим

та

сприяти

працевлаштуванню

населення певної громади. Кластери допомагають стимулювати інновації та
стартапи, розвиваючи наявні сильні сторони в регіоні та підтримати розвиток
підприємницьких

ініціатив,

щоб

допомогти

вийти

на

світові

ринки,

співпрацюючи з іншими стейкхолдерами.
Отже, активізація інноваційного оновлення української промисловості є
критично важливою для відновлення економічного росту, адже для того, щоб
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підготуватися до глобальних технологічних викликів, компанії повинні мати
передумови, необхідні для того, щоб бути готовими до змін глобального
технологічного

ландшафту.

При

цьому

ключовими

стратегічними

характеристиками успішних компаній є гнучкість, здатність вносити зміни в
реальному часі та інноваційність, що досягається за рахунок більш ефективної
співпраці в існуючих мережах.
Список використаних джерел
1. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва. 2018. 208 с.
2. Райнерт Ерік С. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни
лишаються бідними. Переклад з англійської Петра Терещука. Київ. 2015. 444 с.
3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
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Лапехо Д.С.,

студент 3-го курса;
Советникова О. П.,

к.э.н., доцент,
Витебский государственный
технологический университет,
Республика Беларусь
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Свободные экономические зоны Республики Беларусь являются одной из
эффективных моделей территориально-хозяйственного управления и способны
обеспечить ускоренное развитие отдельных регионов страны за счет
привлечения иностранных инвестиций и прогрессивных технологий.
Действующие в Республике Беларусь шесть свободных экономических
зон (СЭЗ) имеют различные статусы. Так, СЭЗ «Брест» является комплексной
зоной, СЭЗ «Минск» – производственной, экспортной и таможенной.
СЭЗ «Гомель-Ратон» образована на базе научно-производственного
объединения «Ротон» и сохраняет свое стартовое направление.
СЭЗ «Витебск» развивает многопрофильный функциональный характер
производств с преобладанием внешнеэкономической деятельности; по такому
же направлению созданы СЭЗ «Могилев» и «Гродно-Инвест».
СЭЗ оказывает ощутимое влияние не только на экономику отдельного
региона, но и на всю национальную экономику. Прежде всего, контактируя с
зарубежными инвесторами, руководители отечественных фирм повышают их
технологический и управленческий уровни до иностранных. Кроме того,
свободные зоны обеспечивают «эффект обучения» для национальных кадров.
Также СЭЗ играют решающую роль в ускорении перехода от закрытой к
открытой экономике.
Социально-экономические

выгоды

от

создания

СЭЗ

достаточно

ощутимы. Оказывая положительное влияние на социально-экономическое
развитие регионов и национальной экономики в целом, свободные зоны не
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достигли

стратегической

цели

активизации

процесса

привлечения

иностранного и отечественного капитала, ускоренного развития производств,
основанных на новых и высоких технологиях, развития импортозамещающих
производств, углубления кооперации резидентов и хозяйствующих субъектов
регионов, повышения удельного веса СЭЗ в показателях регионов и
национальной экономики. Постоянно присутствуют убыточно работающие
резиденты.
Вступление Республики Беларусь в ЕАЭС несколько усложнило условия
функционирования СЭЗ в связи с отменой таможенных льгот. Одновременно
предприняты

меры

по

компенсации

возможных

потерь:

снижен

первоначальный взнос до 500 тыс. евро, СЭЗ освобождены от уплаты НДС,
налога на землю и прибыль. Срок функционирования СЭЗ продлен до 2050
года. Проведем анализ основных показателей деятельности резидентов
свободных зон Беларуси и Республики Беларусь (далее – РБ) (таблица 1).
Таблица 1 - Основные показатели деятельности резидентов свободных зон
Беларуси и Республики Беларусь, 2014-2018 гг.
Показатели

Годы
2015
2016
2017
2018
Количество зарегистрированных резидентов
503
438
419
408
418
Объем производства промышленной продукции, работ, услуг, млн. руб.
67434,8
73959,0
81794,9
94306,0
110069,1
7436,7
8296,5
10575,4
12337,2
14843,9
Среднесписочная численность занятых, тыс. чел.
4550,5
4496,0
4405,7
4353,6
4335,5
139,6
129,2
123,5
131,2
132,3
Рентабельность продаж, %
6,9
7,3
7,2
7,9
7,6
5,4
8,4
9,7
10,7
9,7
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
22527,0
20715,3
18710,0
21033,7
24252,4
1977,2
1746,9
1341,1
1507,9
1408,4
Экспорт товаров, млн долл. США
36081
26660
23538
29267
33726,1
4337,1
3376,6
3783,2
4745,0
5210,4
Доля убыточных предприятий в общем объеме действующих, %
20,8
26,0
24,2
20,8
15,2
36,9
40,4
24,4
30,7
33,5
Чистая прибыль, убыток (-), млн руб.
5760,0
3233,8
6179,0
10960,0
5159,3
0,01
-0,3
227,5
75,9
-296,7
2014

РБ
СЭЗ
РБ
СЭЗ
РБ
СЭЗ
РБ
СЭЗ
РБ
СЭЗ
РБ
СЭЗ
РБ
СЭЗ

Источник: составлено автором по данным Белстата.
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Данные функционирования СЭЗ в 2018 году свидетельствуют, что по
сравнению с 2014 годом доля СЭЗ в основных макроэкономических
показателях Республики Беларусь увеличилась, кроме инвестиций в основной
капитал. Анализ основных показателей развития СЭЗ и Республики Беларусь за
последние пять лет выявил их неравномерную динамику. Суммарный объем
производства продукции увеличивался каждый год и в СЭЗ, и в целом по
республике при одновременном сокращении численности работников.
Общее количество занятых в шести зонах сократилось в 2014-2018 гг. с
139,6 тыс. до 132,3 тыс., или на 5,2 %. Следует отметить, что численность
работников,

принятых

на

дополнительно

введенные

рабочие

места,

увеличилась на 7,8 % и составила 5097 чел.
Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях
Республики Беларусь представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических
показателях Республики Беларусь за 2018-2019 гг., %
Как видно из рисунка 2.1, доля резидентов в экспорте товаров за
анализируемый период увеличилась и в 2019 году составила 17,4 %. За 20182019 гг. произошло снижение доли инвестиций в основной капитал. Так данный
показатель снизился на 1,2 п.п. и в 2019 году составил 4,6 %. Таким образом,
следует отметить, что администрации СЭЗ необходимо применять новые
формы для привлечения инвесторов, что будет рассмотрено в третьей главе
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дипломной работы.
В СЭЗ сокращаются инвестиции в основной капитал: в 2018 г. они
составили 71,2 % от уровня 2014 г., или 1408,4 млн. руб. В целом по республике
аналогичная ситуация складывалась до 2016 г. включительно, с 2017 г.
отмечена положительная динамика. Доля убыточных предприятий в СЭЗ на
протяжении многих лет превышает средний показатель по стране, что не может
способствовать росту эффективности экономики Беларуси.
Объем накопленных всеми СЭЗ прямых иностранных инвестиций на 1
января 2019 г. составил 1205,6 млн. долл. США, что свидетельствует о том, что
свободные зоны не вносят должный вклад в привлечение ПИИ в Беларусь
Удельный вес накопленных прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ), а
также общий объем накопленных ПИИ Республики Беларусь представлен в
таблице 2.
Таблица 2 - Объем накопленных ПИИ СЭЗ Беларуси и Республики
Беларусь в 2014-2018 гг., млн долл. США
Год

СЭЗ

РБ

Всего, млн долл. США
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018

815,5
850,4
913,6
1010,4
1205,6
6655,8
6436,5
6722,3
7429,6
8281.0

Удельный вес в общем На 1 занятого, тыс. долл.
объеме, %
США
12,3
5,8
13,2
6,6
13,6
7,4
13,6
7,8
14.6
9,1
100,0
1,5
100,0
1,4
100,0
1,5
100,0
1,7
100,0
1.9

Источник: составлено автором по данным Белстата.

Только 14,6 % от накопленного объема прямых иностранных инвестиций
сосредоточено в данных зонах, при этом между ними имеются существенные
различия в привлечении ПИИ. Вместе с тем в период с 2014 г. по 2018 г. темпы
роста накопленных ПИИ в СЭЗ РБ почти в 2 раза превысили республиканские:
147,8 % и 124,4 % соответственно.
Результаты проведенного анализа деятельности СЭЗ неоднозначно
характеризуют их деятельность. Несмотря на постоянный рост объема
производства промышленной продукции, наблюдается чистый убыток в 2015 г.
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и в 2017 г. Вклад СЭЗ в приток ПИИ в страну находится на низком уровне.
Количество резидентов, зарегистрированных в СЭЗ, и численность занятых в
последние несколько лет сокращается, к тому же удельный вес убыточных
предприятий в свободных экономических зонах выше, чем в среднем по
Беларуси. Доля экспорта СЭЗ в общем экспорте страны также является низкой
по международным стандартам, и на самом деле они не способствовали географической диверсификации экспорта и переориентации его с традиционных
рынков СНГ на новые направления.
С учетом изложенного, следует сделать следующие выводы:
в условиях, когда традиционные отрасли экономики испытывают

1)

трудности, в том числе с выходом на новые рынки, важно усилить
производственную кооперацию как форму производственной деятельности
между субъектами экономики. Она способствует рациональному использованию имеющихся мощностей и привлекаемых факторов производства;
2)

переориентация СЭЗ на кластерную модель с особым упором на

привлечение ПИИ, которая расширяет источники эффекта. Следует отметить,
что в каждой СЭЗ есть положительный опыт работы и предпосылки отдельных
резидентов стать «ядром» кластера в зависимости от его специализации, а
территориальная близость позволит получить синергетический эффект.
Список использованных источников
1.

Официальный

Республики
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сайт

Национального

[Электронный
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Режим

комитета
доступа
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни нeмaтeрiaльнi aктиви
нaбувaють всe бiльшoї вaжливoстi в структурi aктивiв пiдприємствa. Зрoстaння
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств пeрeдбaчaє eфeктивнe викoристaння
прирoдних, мaтeрiaльних, трудoвих i фiнaнсoвих рeсурсiв. У тoй жe чaс всe
бiльшу рoль пoчинaють грaти нeмaтeрiaльнi aктиви, чaсткa яких стрiмкo
зрoстaє в структурi aктивiв суб'єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi. Нaявнiсть
нeмaтeрiaльних aктивiв у склaдi рeсурсiв пiдприємствa збiльшує ринкoву
вaртiсть пiдприємств, пiдвищує їх iнвeстицiйну привaбливiсть, i зaбeзпeчує
зaхист їх прaв.
Нa дaний мoмeнт в нaшiй крaїнi iснує ряд нeдoлiкiв в систeмi oблiку
нeмaтeрiaльних aктивiв пiдприємствa, щo вeдe дo виникнeння сeрйoзних
прoблeм. Сaмe тoму їх рiшeння нoсить пeршoрядну вaжливiсть i aктуaльнiсть
сьoгoднi.
Якiснo нoвi вимoги дo пiдвищeння eфeктивнoстi oблiку i вiдoбрaжeння у
звiтнoстi фiнaнсoвих i вирoбничих aктивiв пiдприємств визнaчaють всeбiчнe
oсмислeння i ввeдeння в прaктику oблiку якiснo нoвoгo виду aктивiв нeмaтeрiaльних aктивiв. Дaнa кaтeгoрiя пeвнoю мiрoю є нoвoю для
гoспoдaрськoї прaктики Укрaїни, a тaкoж мaлoвивчeнoю i нe дo кiнця
рoзрoблeнoю. Aлe, нeзвaжaючи нa цe, в рeaльнoму життi зустрiчaтися з ними
дoвoдиться всe чaстiшe: в рeзультaтi пoвсюднoгo викoристaння кoмп'ютeрних
прoгрaм, рoзвитку нaуки i тeхнiки виникaє нeoбхiднiсть у прaвoвoму
oфoрмлeннi тa oблiку прaв нa кoриснi мoдeлi, прoмислoвi зрaзки, знaки для
тoвaрiв i пoслуг. Бaгaтo eлeмeнтiв, пoв'язaних з урaхувaнням нeмaтeрiaльних
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
180

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

aктивiв

нeдoстaтньo

зaкoнoдaвчo

врeгульoвaнi,

у

зв'язку

з

чим

у

бухгaлтeрoвпрaктiкoв виникaє бaгaтo питaнь. Прoблeмa мiстить бaгaтo
нeвирiшeних нaукoвих питaнь щoдo мeтoдики визнaння нeмaтeрiaльних
aктивiв.
Для рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни тa прaктики oблiку хaрaктeрнe знaчнe
вiдстaвaння стaну oблiку нeмaтeрiaльних aктивiв вiд пoтрeб гoспoдaрськoї
прaктики. Зoкрeмa, чинний в Укрaїнi пiдхiд при oцiнцi aбo при визнaчeннi
дaнoгo виду aктивiв нe мoжe зaбeзпeчити пiдгoтoвку кoристувaчaм oб'єктивнoї
iнфoрмaцiї прo рух i викoристaння нeмaтeрiaльних aктивiв. Ринкoвa систeмa
упрaвлiння пoтрeбує бiльш oпeрaтивнoї iнфoрмaцiї прo нeмaтeрiaльнi aктиви,
тoбтo в Укрaїнi iснує прoблeмa пoшуку нoвих пiдхoдiв дo пoбудoви
бухгaлтeрськoгo oблiку нeмaтeрiaльних aктивiв згiднo з дoсвiдoм зaрубiжних
крaїн.
З мiжнaрoднoї прaктики oблiку нeмaтeрiaльних aктивiв в Укрaїнi
нaймeншe пoширeний тeрмiн «цiнa фiрми» aбo «гудвiл», який в oснoвнoму
oзнaчaє дoбру рeпутaцiю фiрми. З тoчки зoру бухгaлтeрськoгo oблiку, гудвiл цe рiзниця мiж ринкoвoю вaртiстю пiдприємствa як цiлiснoгo мaйнoвoгo
кoмплeксу тa йoгo бaлaнсoвoю вaртiстю, якa утвoрилaся у зв'язку з мoжливiстю
oтримaння висoкoгo рiвня прибутку зa рaхунoк викoристaння бiльш eфeктивнoї
систeми упрaвлiння, дoмiнуючoї пoзицiї нa тoвaрнoму ринку, зaстoсувaння
нoвих тeхнoлoгiй . З виклaдeнoгo вищe мoжнa зрoбити виснoвoк, щo мiж
вaртiстю пiдприємствa тa чистoю вaртiстю йoгo мaйнa зaвжди iснує рiзниця,
якa i є гудвiлoм [2].
Oснoвним

дeстaбiлiзуючим

фaктoрoм

пiдвищeння

eфeктивнoстi

oргaнiзaцiї oблiку нeмaтeрiaльних aктивiв є пoстiйнe кoрeктувaння чиннoгo
укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa. Тaким, щo супeрeчить є питaння включeння
oб'єктiв oблiку дo склaду нeмaтeрiaльних aктивiв. Вирiшeння спiрних i
прoблeмних питaнь бухгaлтeрськoгo oблiку нeмaтeрiaльних aктивiв сприятимe
ствoрeнню eфeктивнoї систeми oблiку нeмaтeрiaльних aктивiв нa пiдприємствi.
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Тaким чинoм, склaд нeмaтeрiaльних aктивiв в кoжнiй крaїнi, фoрмується
сaмoстiйнo, тoбтo щo сaмe мaє вхoдити в нeмaтeрiaльнi aктиви, a щo
включaтися в пoтoчнi витрaти пiдприємствa.
Список використаних джерел
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку
2. Суйц В.П. Управлінський облік: 2-ге видання. Навчальний посібник. – К.:
Центр учбової літературі, 2008. – 320с.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ПИТНОЇ ВОДИ
Обов’язковою передумовою успішного виходу підприємства на новий
ринок є дослідження

тенденцій його розвитку, оцінювання можливостей та

загроз, вивчення факторів, які будуть визначати ринкову кон’єктуру у
майбутньому. Будь-яке бізнес-рішення в нинішніх умовах повинне базуватись на
результатах аналізу галузевого ринку.
Обмеженість запасів та негативний екологічний вплив людства на якість
наявних водних ресурсів створюють непогані передумови для інтенсивного
розвитку ринку питної води. Додатковим стимулом служить зростання
матеріального та культурного рівня життя, що обумовлює запити на здорове
харчування і, відповідно, споживання якісної природної води. Розширенню
споживання бутильованої води в Україні сприяє ще і той факт, що через значну
зношеність водопровідних мереж, вода, яка по них поступає, не завжди викликає
довіру до її якості та харчової корисності.
На сьогодні вітчизняний ринок питної води оцінюється як перспективний,
що має стабільну динаміку росту. Підтвердженням є наступні статистичні дані: в
останні 3-и роки індекси продажу мінеральної води в роздрібній мережі
відповідно склали 113,6% (2017р), 118,8% (2018р), 114,0% (2019р.). В 2019р.
вироблено 88,0 млн дал мінеральних газованих вод та ще 62,0 млн дал
мінеральних негазованих вод, що більше виробництва аналогічної продукції у
2016р. (відповідно 71,8 та 42,6 млн дал) 1. Зважаючи на те, що експортні
поставки мінеральної води є мізерними, можна припустити, що вся розлита в
Україні вода реалізується на вітчизняному ринку. Крім того, слід зауважити, що
статистикою не враховані обсяги реалізації води тіньовим сектором економіки,
який є маловивченим.
На ринку питної води України можна виділити три сегменти: бутильована
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вода, яка продається через традиційну роздрібну мережу, як правило в тарі до
6,0л, сегмент HOD (Home & Office Delivery) – доставка води споживачу в великій
тарі 18,9л, розлив води в вендінгових автоматах в тару покупця.
Бутильована вола користується широкою популярністю і її купує майже
кожен

українець.

За

дослідженнями

компанії

Nielsen

2

найбільше

безалкогольних напоїв, включаючи бутильовану воду, реалізується в системі
гіпер- та супермаркетів. Це обумовлено нарощенням мережі цих об’єктів,
різноманіттям представленої на їх полицях води різних торгових марок,
політикою цінового стимулювання споживачів, можливістю самообслуговування
та намаганням низкою покупців з метою економії часу придбати всі необхідні
продукти в одному місці.
Одним із динамічних сегментів ринку води є доставка води HOD. Як
правило даний сегмент розвивається в містах, оскільки там зосереджуються
більшість потенційних споживачів даної продукції, зокрема різних офісів.
Останнім часом все більший інтерес до даного виду продукції проявляє

і

населення міст. Низька якість води з водопровідних мереж за умови збільшення
доходів населення в майбутньому буде стимулювати зростання попиту саме зі
сторони домогосподарств. Прогнозується, що в перспективі домогосподарства
займатимуть все більшу частку на

ринку HOD, оскільки офісний попит в

кількісному вимірі уже є задоволеним і знайти нових споживачів можна лише
через пропозицію більш конкурентоздатної продукції. Часто компанії оператори
ринку HOD ініціюють надання комплексу певних послуг, пропонуючи не тільки
доставку води, але і поставки та обслуговування кулерів, різноманітних помп,
дозаторів, тощо, тим самим будуючи довготривалі ділові відносини з
споживачами.
Вендінг відноситься до найбільш інформаційно закритого сегменту ринку
питної води в Україні. По даному сегменту відсутні як офіційні дані, так і
дослідження незалежних експертів. За даними компанії Water Box станом на
30.09.2020р.

середньодобовий по Україні показник продажу води одним
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автоматом складає 337 літрів, а вартість продажу однієї літра 1 грн, собівартість
0,41грн 3. Більшість автоматів працюють як очисні системи, тобто вони
підключаються до водопровідної мережі і забезпечують багатоступеневу очистку
води, яка не містить в своєму складі ніяких мінералів, а тому при її використанні
відсутній накип, що так приваблює потенційних споживачів. Проте в реальності
споживач отримує воду без поживних речовин, яка не зовсім є корисною для
організму. Правда, часто автомати передбачають можливість збагачення води
мінералами, проте вартість 1 літра в такому випадку зростає, що не дуже вітається
споживачами. Думки фахівців щодо корисності та шкідливості очищеної води на
сьогодні розділилися. Суперечлива інформація щодо її переваг та недоліків не
змінює поведінку споживачів, а її відносно невисока ціна при поганій якості води
із крана стимулює зростання попиту. Тому на сьогодні все більшого поширення
набувають автомати з великою місткістю - 1000 і більше літрів.
В перспективі розвиток вітчизняного ринку питної води буде формуватися
під впливом наступних переважаючих факторів. По-перше, вітчизняні виробники
вимушені будуть адаптувати своє виробництво під європейські стандарти
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На зміну існуючим ДСТУ
поступово будуть впроваджуватися

законодавчі норми у відповідності до

Директиви 98/83/EC від 3 листопада 1998 року щодо якості питної води,
призначеної для споживання людиною 4. Відповідно до Директиви з метою
сприяння покращенню якості питної води і здоров'я населення національне
законодавство може включати додаткові вимоги та встановлювати більш високі
стандарти, що має місце в більшості європейських країн. Крім того, виробники
будуть зобов’язані надавати споживачам регулярну інформацію про якість питної
води та вводиться періодичне звітування з даного питання Європейській Комісії.
По-друге, щоб зберегти свою конкурентоздатність виробники газованої
води повинні будуть модернізувати свої виробничі потужності та освоїти ще і
технології виробництва негазованої води. Це пояснюється тим, що зі зростанням
доходів населення структура споживання води буде наближатися до
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європейських показників. За даними компанії Pro Consulting 5 на ринку
мінеральної води країн Європи до 85 відсотків припадає на негазовану воду, що
пов’язано з тривалим формуванням традицій культури споживання води. Ми
ідемо по

тому ж шляху. За останні чотири роки частка виробництва

мінеральної газованої води скоротилася на 4-и відсоткових пункти і складає 60
відсотків. Надалі ця тенденція збережеться, так як сучасний споживач все
більше орієнтується на здоровий спосіб життя і передову культуру споживання.
По-третє, матиме місце зростання цін на сировину, енергію та матеріали,
що застосовуються для виробництва питної води. За даними Мінфіну 6 індекс
цін виробників напоїв в 2020р. складе 101,6%, що відповідно потягне за собою
підвищення цін у роздрібній мережі. Правда, стримуючим фактором для
зростання цін на ринку води, зокрема в секторі HOD та вендінгових автоматів є
висока конкуренція. Якщо на ринку бутильованої води цінову політику
визначають крупні компанії, які в свій час витіснили з нього дрібних виробників,
то на ринку HOD та вендінгових автоматів всяке підвищення цін наштовхується
на демпінгові дії зі сторони дрібних виробників, тому ціни залишаються відносно
стабільними протягом тривалого періоду часу.
Ще одним фактором, який визначатиме діяльність підприємства на ринку
питної води, є сезонність продаж. Зрозуміло, що найбільше води споживається в
літні місяці. Пік споживання припадає на травень-серпень і є більш вираженим на
ринку бутильованої води. Що стосується інших секторів, то для них сезонні
коливання є менш значимими.
Вирішальним аспектом, який стимулює споживача бутильованої води, є
тара. В цьому плані важливим є дизайн пляшки, зручність користування нею,
матеріал, з якої вона виготовляється. В цілому світі більшість води пакується в
ПЕТ-пляшки, оскільки вони є легшими проти скляних та зручнішими. Проте з
ростом доходів населення все більше буде купляти воду в скляних пляшках, які є
більш екологічними і безпечними для збереження цінних якостей води.
Сучасними трендами активного просування питної води є її просування в
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
186

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

мережі Інтернет, зокрема забезпечення високої активності в соціальних мережах.
Доцільним є створення доступних до потенційного споживача інформаційних
ресурсів, які б не тільки доносили йому необхідну інформацію а й активно
співпрацювали з ним, підтримуючи постійний зворотний зв’язок. Суттєву роль
відіграють також цінова тактика та широке використання різноманітних засобів
стимулювання.
Таким чином, аналіз тенденцій ринку питної води доводить його
перспективність для освоєння. Одночасно ринок є конкурентним і завоювання
своєї ніші вимагатиме активної маркетингової політики з врахуванням специфіки
обраного сектора ринку, врахування сучасної орієнтації споживачів на здоровий
спосіб життя і європейських стандартів споживання.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Інноваційна діяльність на залізничному транспорті – це комплексний
процес створення нових або удосконалення існуючих транспортних послуг
(товарів)

на

основі

технологічних,

розробки,

впровадження

організаційно-економічних

та

прогресивних

техніко-

управлінських

рішень,

комерціалізації сучасних споживчих форм; охоплює етапи життєвого циклу
товару (послуг) від зародження ідеї і до впровадження інновацій у
виробництво.
Результат інноваційної діяльності залежить від фінансового забезпечення
інновацій. Наявність грошових коштів, які спрямовуються на інновації, є
необхідною умовою розвитку таких процесів. Саме тому, на нашу думку,
зазначена проблематика є достатньо актуальною.
Інноваційна діяльність залізниць визначається економічною політикою
галузі, складовою частиною якої є інноваційна, що передбачає: формування
стратегії; розробку інноваційних проектів та програм; удосконалення структури
управління;

впровадження

енергозберігаючих

та

екологічно

безпечних

технологій тощо; орієнтація на потреби споживачів кінцевої транспортної
продукції [1].
Фундаментом забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку
вітчизняного залізничного транспорту є ефективна і стратегічно орієнтована
інноваційно-інвестиційна

діяльність

підприємств

галузі,

ключовими

напрямками якої мають стати такі:
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1) впровадження перспективних видів діяльності з урахуванням
тенденцій розвитку світової транспортно-логістичної системи;
2) комплексна модернізація матеріально-технічної бази, у тому числі
направлена на зміну структури парку транспортних засобів - збільшення в
парку частки сучасних високоефективних вантажних локомотивів, вантажних
вагонів з підвищеною вантажопідйомністю і надійністю (у тому числі для
спеціалізованих перевезень); збільшення частки швидкісного пасажирського
рухомого складу; розширення парку пасажирських вагонів, приміських і
міжобласних електропоїздів підвищеної комфортності;
3) розвиток залізничної інфраструктури;
4) впровадження інтелектуальних технологій;
5) розвиток перспективних видів стратегічного партнерства, у тому числі
державно-приватного партнерства для залучення інвестицій;
6) впровадження ефективного маркетингу та гнучкого ціноутворення;
7) впровадження адаптивних технологій управління;
8) розвиток компетенцій персоналу;
9) впровадження ресурсозберігаючих технологій [2].
Основні

інноваційні

напрямки

розвитку

залізничного

транспорту

визначаються Концепцією та програмою реструктуризації на залізничному
транспорті України, Концепцією реформування транспортного сектора України
та іншими нормативними документами, які визначають перспективи розвитку
галузі[1].
Інноваційні проекти мають бути зорієнтовані на проблеми формування та
ефективного

функціонування

залізнично-транспортного

комплексу,

удосконалення тарифної політики, обґрунтування перспективних параметрів
перевізного процесу та його технічних засобів, створення прогресивних
технологій, вибір раціональної структури транспортної мережі, формування
транспортних коридорів, розробку принципово нових систем управління.
Найбільш

вагомим

напрямком

в

розробці

проектів

є

впровадження
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інформаційних технологій з метою створення єдиної системи комунікацій
залізничного транспорту, яка буде інтегруватися в світову інформаційну
мережу[3].
Система фінансування інновацій на залізничному транспорті має свою
специфіку, яка визначається особливістю проектів, що характеризуються
значною капіталоємністю, тривалістю очікування результатів, трудомісткістю
відтворення основних фондів та ін. Інвестиційна діяльність залізниць повинна
підтримуватися і з боку держави шляхом прямого фінансування інновацій з
державного та місцевих бюджетів.
Фінансова

забезпеченість

інновацій

на

залізничному

транспорті

недостатня і гальмує інноваційний процес. Для його інтенсифікації необхідно
застосувати ряд заходів, які зацікавлюють інвесторів в фінансуванні інновацій,
та надати ряд пільг підприємствам, які б стимулювали інноваційну діяльність,
серед яких можна виділити: пряме пільгове кредитування, дотування
інноваційних підприємств, які знаходяться в державній власності, надання
режиму прискореної амортизації.
Фінансування проектів у необхідних обсягах покликано забезпечити
сталий інноваційний розвиток залізничного транспорту, нарощення науковотехнічного потенціалу галузі з метою підвищення конкурентоспроможності
залізниць на ринку транспортних послуг.
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРОДАВЦЯ І ПОКУПЦЯ
На сьогодні тенденції розвитку торгівлі свідчать про зростання значення
взаємовідносин між продавцями й покупцями. Відносини між людьми бувають
різні, це залежить від безлічі факторів: середовище спілкування, статус
співрозмовників, рівень освіти тощо. Однак, у процесі спілкування можна
виділити деякі загальні моменти, які пов’язані з виконуваними людьми
соціальними функціями або ролями. Люди відводять певні очікування на
поставлені образи в навколишніх, вони укладають у них уявлення про те, як
слід поводитися виконавцям тієї чи іншої ролі.
«Продавець» і «покупець» – це соціальні ролі, які значно полегшують
контакти незнайомих людей у процесі покупки-продажу товарів. Спілкування
покупців і продавців має короткочасний і часто випадковий характер, тому
формальні відносини переважають над особистими. Перебуваючи у службових
відносинах, люди нерідко знаходяться у подібних ситуаціях. Між продавцем і
покупцем відносини не повинні закінчуватися на момент продажу товару або
надання послуги. Довгострокові відносини у торгівлі набувають все більшої
актуальності, продавці заздалегідь знають в який магазин повернуться за
покупкою і звернуться там до конкретних продавців або консультантів. Для
торгової фірми важливо, щоб покупці доброзичливо ставилися до її товарів і
співробітників.
Основа для створення такого ставлення – задоволення від покупок.
Покупець залишиться задоволений, якщо продавці орієнтуються саме на нього,
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а не на збут. Такі продавці не просто укладають угоди, вони прагнуть
задовольнити потреби своїх клієнтів.
Процес продажу починається з того моменту, коли продавець підходить
до покупця, але прийняття відвідувачем рішення про покупку не означає його
завершення. Продавець повинен запропонувати та допомогти покупцеві
придбати незаплановані товари. Такі додаткові угоди вносять істотний внесок в
підвищення прибутковості магазину і до того ж збільшують ступінь
задоволення споживачів.
Процес продажу закінчений тільки тоді, коли продавець впевнений, що
його покупець повністю задоволений і має намір в недалекому майбутньому ще
раз відвідати магазин. Торгівельна угода – лише один з етапів формування кола
лояльних до магазину клієнтів – цілі, про яку повинен пам'ятати кожен
обслуговуючий покупця продавець.
Важливою складовою спілкування в торгівлі, є рівень значущості
спілкування між продавцем і споживачем, необхідність самого процесу
взаємин. Епізодичність і знеособленість спілкування визначають особливості
поведінки людей в магазині: вони часто не піклуються про вироблене на інших
враження або, навпаки, намагаються зробити виграшне враження заради
досягнення конкретного разового результату. Все це стосується і продавця і
покупця. Дана особливість обумовлює негативні моменти в спілкуванні –
неуважність, безтактність, невитриманість, грубість тощо.
Велике значення для грамотної взаємодії з клієнтами в торгівлі має
врахування продавцями реальної протилежної спрямованості особистих
інтересів спілкування. Для продавця завдання – продати весь товар, а покупця –
придбати необхідний товар. Нажаль, така ситуація, змушує обидві сторони
засумнівається в довірі один до одного, і як негативний наслідок цього –
взаємна недовіра. Виражатися це може різними способами в залежності від
особливості характеру людини, часто призводить до незворотних конфліктів.
Продавець – це єдиний представник всієї системи, який має безпосередній
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контакт з покупцем. Тому саме йому адресуються всі особисті реакції, претензії
споживача. Знання цієї обставини дозволяє працівникам торгівлі підвищити
власну самооцінку і значущість свого місця в обслуговуванні покупців, а також
відчувати відповідальність не тільки за результати своєї праці, а й за діяльність
всього магазину. Тому, продавець зобов'язаний виступати перед покупцем від
імені всієї торгівлі, виправдовувати будь-які очікування покупців. З інших
особливостей спілкування у торгівлі можна відзначити нерівноправне
становище продавців і покупців у процесі обслуговування, а саме:
• споживач сам вирішує який магазин вибрати для здійснення покупки;
• вибір товару залежить тільки від споживача;
• споживач має право сам вирішувати, до кого звернутися з персоналу за
допомогою;
• персонал же у свою чергу повинен обслуговувати всіх клієнтів,
незалежно від особистісних факторів.
Специфіка спілкування в торгівлі проявляється також у тому, що всі
перераховані вище особливості взаємодії продавця і покупця можуть мати як
негативні, так і позитивні результати та наслідки. Визначається це певними
умовами взаємодії, вихованням, культурою і професійною підготовкою
персоналу торгового підприємства, а також культурою самих покупців.
Висновки: виходячи з вище сказаного, можна виокремити, що незалежно від
того, наскільки сильно виражені розглянуті особливості спілкування у торгівлі,
чи усвідомлюються вони учасниками спілкування, ці особливості об’єктивно
існують і тягнуть за собою серйозні наслідки. Вони здатні затьмарити контакти
продавців і покупців, викликати взаємну неприязнь, сформувати суб'єктивні
психологічні проблеми.
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СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В
УКРАЇНІ
Система безготівкових розрахунків відіграє важливу роль у розвитку
національної економіки, а саме, сприяє зменшенню частки тіньового сектору
економіки та стійкості грошового обігу, розвитку сучасних електронних
технологій та підвищенню активності населення як учасника безготівкових
платежів країни. Вважається, що безготівкові розрахунки є менш витратними і
краще пристосовані до автоматизації операційних процедур, ніж платежі
готівкою. Це особливо важливо в сфері роздрібних операцій, де великі витрати
банків на розрахунково-касове обслуговування дрібних клієнтів [1].
Незважаючи на зростання кількості банкоматів, в Україні платіжна
інфраструктура менш розвинута, ніж в країнах Європи. Зокрема, наша держава
значно відстає від розвинених країн за кількістю POS-терміналів для здійснення
платежів в торговельній мережі, кількістю безготівкових операцій серед
населення. Не всі торговельні підприємства приймають оплату платіжними
картами. В Україні низький рівень фінансової грамотності населення, зокрема
відсутність досвіду користування різними платіжними інструментами [3].
За даними НБУ, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання
готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за
2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг – 3 576,7 млрд грн. Порівняно з
2018 роком кількість зазначених операцій зросла на 29,2%, а сума – на 24,3%. За
кількістю операцій переважали безготівкові – 4 167,1 млн шт. (82,4%), тобто вісім
із десяти операцій із платіжними картками були безготівковими [3].
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У Національному банку України також зазначили, що загальна кількість
платіжних карток в Україні станом на 01 січня 2020 року зросла на 16%, якщо
порівняти з початком 2019 року, та становила 68,9 млн шт. Майже дві третини від
цієї кількості – це активні платіжні картки (61,2%). Актуальним залишається
тренд щодо активного поширення безконтактних платежів як з використанням
безконтактних карток, так і за допомогою смартфонів та інших NFC-пристроїв,
що зумовлено безпекою, швидкістю та зручністю таких операцій.
Упродовж 2019 року на платіжному ринку України спостерігалася стабільна
динаміка розширення платіжної інфраструктури, в першу чергу– безконтактної,
що зумовлено популярністю безконтактних операцій. Від початку 2019 року
мережа торговельних POS-терміналів в Україні зросла на 19,7% – до 333,8 тис. од.
Водночас 90% торговельних POS-терміналів забезпечують можливість здійснення
безконтактної оплати (станом на 01 січня 2019 року – 79,4%).
Додатковим драйвером інтересу до безготівкових розрахунків в Україні став
запуск низки NFC-гаманців для безконтактних платежів за допомогою смартфона
– як у вигляді окремих банківських рішень, так і сервісу Google Pay (раніше –
Android Pay).
Додаток Google Pay передбачає можливість здійснювати покупки в різних
місцях і різними способами – в звичайних роздрібних магазинах, в
інтернетмагазинах, в браузері Google Chrome на різних пристроях, за допомогою
голосового помічника Google Assistant. На даний момент вже деякі українські
банки офіційно додали підтримку сервісу Android Pay: ПУМБ, Приватбанк,
Ощадбанк, УкрСиббанк і банк «Південний», Альфа-банк та ОТП Банк.
За допомогою Google Pay зараз можна розрахуватися у метрополітені,
Макдональдсі, автозаправній мережі АЗС «ОККО» й одній з найбільших
торговопромислових груп України Fozzy Group(Біла ромашка, Le Silpo, Фора,
Ringoo). Також можна робити оплати за всі продукти Google, наприклад:
Google Play, Chrome, YouTube Red використовуючи картки, які збережені у
вашому акаунті Google.
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В умовах пандемії НБУ ініціював перехід на безготівкові розрахунки
фізичним особам для зменшення поширення коронавірусу через банкноти та
монети. У своєму НБУ відштовхувався від статистики, яка свідчить, що
безготівкові операції на сьогодні вже переважають за обсягом і кількістю
готівкові.
За офіційними даними, співвідношення загальної кількості платіжних
терміналів (контактних та безконтактних) до чисельності постійного населення
України станом на 01 січня 2020 року становило 8,4 тис. шт. на 1 млн
населення. Цього ще дуже мало як для України.
Так, за даними Райффайзен Банку Аваль, в Європі на 1 млн жителів
припадає 29 тис. терміналів, у США — 31 тис. В цілому безготівкові платежі на
сьогодні готові приймати трохи більше третини вітчизняних підприємств
(відповідна європейська частка становить понад 62%).
Результати останнього дослідження, проведеного компанією Factum
Group на замовлення Інтернет-асоціації України свідчать, що кількість
регулярних інтернет-користувачів до кінця 3 кварталу 2019 року зросла на 7% до 22,96 мільйонів. А це близько 70% населення України.
Отже, ініціатива Нацбанку з переведенням всіх на безготівкові розрахунки
не виглядає реалістичною. Для значної частини українців вона сьогодні
унеможливить доступ до фінансових послуг і в умовах тотального карантину
перекриє джерела для існування. Адже дрібні підприємці, які забезпечують селян
товарами першої необхідності, у зв’язку зі згортанням споживчих ринків та
ростом курсу долара стали більше переходити на закупівлі готівкою [4].
Відзначимо, що в січні 2018 р. року уряд схвалив Концепцію розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр., тобто такої, яка
базується на комп’ютерних технологіях глобальної мережі Інтернет. Основною
метою документа є реалізація ініціатив “Цифрового порядку денного України
2020” (цифрова стратегія) для усунення бар’єрів на шляху цифрової
трансформації України у найбільш перспективних сферах.
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Це планується досягти шляхом стимулювання економіки України та
залучення інвестицій, подолання цифрової нерівності, поглиблення співпраці з
ЄС у цифровій сфері та розбудови інноваційної інфраструктури країни та
цифрових перетворень.
Отже, на сучасному етапі розвиток економіки характеризується поступовим
звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів,
переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів.
Безготівковий грошовий оборот головним чином залежить від вибору
клієнтами-учасниками системи розрахунків, форм безготівкових розрахунків.
Тому банки повинні активно розробляти нові види розрахунків і пропонувати
своїм клієнтам, залучаючи їх таким чином до участі у безготівковому обігу.
Список використаних джерел
1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004
р. № 22.
2. НБУ. Розвиток безготівкових розрахунків [Електронний ресурс] /
НБУ // Інтернет-представництво Національного банку України. – 2020. –
Режим

доступу

до

ресурсу:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozvitok-

bezgotivkovih-rozrahunkiv.
3. Бехтер Л. А. Сутність та роль безготівкових розрахунків в
господарській діяльності підприємства / Л. А. Бехтер // Економічний
простір. – 2017. – № 54. – С. 151–155.
4. Костюнік О. В. Основні проблеми організації безготівкових
грошових коштів в Україні / О. В. Костюнік, В. В. Побережна // Агросвіт. –
2017. – № 9. – С. 51–55.
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аспірант кафедри фінансів і банківської справи
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
м. Маріуполь, Україна
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Бюджетування - один з основних інструментів управління компанією,
який давно і активно використовується компаніями як технологія фінансового
планування і контролю. Сьогодні формування бізнес-плану підприємств
енергетичної галузі починається з доведення головною компанією ключових
показників ефективності (КПЕ), а також тарифних орієнтирів. Також серед
найважливіших етапів постановки системи бюджетування слід виділити
формування фінансової та бюджетної структур.
Формування фінансової структури, це частина бюджетного процесу на
підприємствах енергетичної галузі. З організаційних ланок (підрозділів)
формуються

ЦФВ. Організація

управління

підприємством по

центрах

відповідальності необхідна для того, щоб створити умови, при яких виробничі
підрозділи і функціональні служби підприємства несли б відповідальність за
результати своєї діяльності, і, насамперед, за виконання завдань по зниженню
собівартості по статтях витрат не тільки у своїх функціональних службах, але й
у первинних виробничих підрозділах [1]. Формування фінансової структури
підприємствах енергетичної галузі починається з поділу ЦФВ, визначення
відповідальних за кожним ЦФВ показників, які будуть за ними закріплені.
Робота співробітника ЦФВ полягає в зборі витрат планованого періоду,
розподіл даних витрат по місяцях, а також надання даних відділу з плановоаналітичної роботи, для спільного аналізу та формування бюджету. ЦФВ
формують вихідні бюджетні дані та передають в відділ з планово-аналітичної
роботи. На практиці деякі витрати і доходи плануються тими функціональними
підрозділами підприємства, на чию професійну сферу діяльності вони входять.
Однак в подальшому ці загальні витрати підлягають розподілу за відповідними
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ЦФВ. Кожен ЦФВ здійснює свою діяльність відповідно до бюджету доходів і /
або витрат, спланованих на поточний період.
Метою розробки бюджетної структури є планування, облік і контроль
результатів діяльності підприємств. Бюджетна структура являє собою
збалансовану систему бюджетів, пов'язаних між собою фінансової логікою,
кожен з яких групує планові і фактичні показники діяльності підприємствах
енергетичної галузі та ЦФВ за відповідними бюджетними класифікаторами [2].
Бюджетний класифікатор являє собою систему угруповання планових і
фактичних показників діяльності підприємства і ЦФВ по істотним для
прийняття управлінських рішень критеріям:
➢

по відповідальним за планування і виконання бюджету (ЦФВ);

➢

за видами отриманих і витрачених економічних ресурсів (статті);

➢

за видами об'єктів, щодо яких здійснюється та чи інша діяльність

(МВВ);
➢

по цілям і завданням (проекти і цільові програми);

➢

по номенклатурі послуг, що надаються (види ремонтних робіт,

автотранспортних послуг тощо).
Причини, чому ЦФВ не беруть участі в процесі бюджетування:
Керівники часто не готові до делегування фінансових функцій і
відповідальності за результати діяльності ЦФВ, бояться втратити контроль над
оперативною ситуацією. І другий аспект - керівники середньої ланки і тим
більше рядові співробітники не розуміють механізмів фінансового планування.
Керівники середньої ланки не готові з різних причин взяти на себе
додаткову фінансову відповідальність за результати роботи відділу / напрямку.
Набагато простіше працювати, не відповідаючи за фінансовий результат. Дуже
складно пов'язувати оперативні і тим більш довгострокові управлінські рішення
з фінансовою стороною питання, оцінювати їх ефективність, якщо раніше це не
робилося.
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В підрозділах немає фахівців з планування, функції мимоволі зосереджені
або на рівні керівництва, або в відділі з планово-аналітичної роботи. Тобто в
цілому відсутня корпоративна культура, система навчання, яка забезпечувала б
розуміння фінансової освіченості.
Таким чином, ефективне бюджетування неможливо без залучення ЦФВ
всіх рівнів. Причому не варто обмежувати участь ЦФВ тільки етапом
планування бюджету. Децентралізація та актуалізація бюджетного процесу
дозволить бачити актуальну картину діяльності підприємства, сприятиме
підвищенню загальної культури фінансового планування, а весь процес
бюджетування роблять реальним інструментом управління компанією.
Список використаних джерел
1.Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: Питер, 2002.
544с.
2.Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими
ресурсами малих підприємств //Актуальні проблеми економіки. 2004. №8. С.3540.
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Маркова С. В.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності
Запорізький національний університет
Коваленко В. С.

аспірант
Запорізький національний університет
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА СУЧАСОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Навички спілкування відіграють важливу роль у розвитку сучасного
менеджменту. Зрештою, ефективність організації в цілому або окремих її
інфраструктурних підрозділів залежить від того, наскільки вона може
спілкуватися з підлеглими, щоб переконати у необхідності виконання
прийнятих управлінських рішень. Отже, комунікації супроводжують усі
процеси, що відбуваються в компанії. Їх сутністю є тісний взаємозв’язки між
працівниками, підрозділами, організаціями тощо.
Організаційне спілкування залежить від характеру діяльності, структури,
розміру, можливостей організації та інших. Цей тип спілкування може бути
перешкодою: на різних етапах передачі псевдо-інформації, фази повідомлення,
перевантаження в некомунікаційній системі, природна структура управління
організацією тощо.
Комунікації у процесі менеджменту відіграють важливу роль і є його
неодмінною та важливою складовою (рис. 1). Для кращого розкриття сутності
маркетингової діяльності пропонуємо розглянути її принципи. А. Ф. Павленко
виділяє такі принципи маркетингової діяльності [1]:
- свобода вибору цілей і стратегій функціонування та розвитку;
- обернення до споживача;
- спрямованість на кінцевий результат;
- комплексний підхід до вирішення маркетингових проблем;
- оптимальне поєднання централізації та децентралізації;
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- активна політика.

За сферою охоплення
1) комунікації між організацією і зовнішнім
середовищем. Наприклад, з державою обмін
інформацією відбувається через звіти, з
політичною системою — через лобі в
парламенті. Під впливом зовнішнього оточення
організовують наради, обговорення, телефонні
переговори,
готують
службові
записки,
відеострічки, звіти та ін.;

- від вищих рівнів
управління до нижчих
(«зверху — донизу»).
Наприклад, начальник
оголошує
підлеглим
управлінцям
план
роботи на робочий
тиждень,
поточні
завдання тощо;

- між менеджером
(керівником) і його
робочою групою.
між
різними
підрозділами
(відділами,
цехами,
службами тощо);

-

2)
організаційні
комунікації,
які
можуть
здійснюватись:

- від нижчих рівнів
управління до вищих
(«знизу — догори»).
Так надходить звітна
інформація про
рівень виконання
завдань, порушення,
проблеми тощо;

3) міжособистісні комунікації (виникають між окремими працівниками). Ускладнювати
їх можуть неповне «прийняття працівником інформації; невербальні перепони (погляд,
вираз обличчя, посмішка та ін.); поганий зворотний зв’язок. Для усунення таких проблем
необхідно пояснювати, обґрунтовувати свої ідеї, стежити за власними жестами, позами

Рис. 1 Складові елементи комунікацій
За умови детальної класифікації комунікацій виділяють наступні ознаки та
характеристики, які визначені у таблиці 1.
Маркетингові комунікації є однією з функцій маркетингової діяльності, що
пов’язана з управлінням комунікаціями, що здійснюється за допомогою
комплексу

засобів

передачі

навмисних

повідомлень

між

суб’єктами

маркетингової системи з метою стимулювання їх активності та сприятиме
ефективній маркетинговій діяльності на ринку.
Сучасне підприємство повинно постійно ефективно керувати складною
системою маркетингових комунікацій, яка включає синтез комунікації зі своїми
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споживачами, посередниками і постачальниками (на рис. 2) визначимо основні
цілі маркетингових комунікацій.
Таблиця 1 - Класифікація комунікацій
Ознака
Характеристика
Зміст
За
способом 1)
формальні Вони створюються керівництвом організації для досягнення
виникнення:
(офіційні).
її цілей, забезпечення взаємодії між структурними ланками;
2) неформальні.

Встановлюються вони на основі особистих стосунків в
організації, як правило, в межах неформальних груп.
Такими є комунікації між рівнями управління
(інституційним, управлінським, технічним) в обох напрямах.
Здійснюються між працівниками, які перебувають на одному
рівні ієрархії, що забезпечує координацію діяльності;
Суб’єктами є особи, які перебувають на різних рівнях
управління в межах передачі нелінійних повноважень
Здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення тощо;

За
способом 1)
вертикальні
передавання
комунікації.
інформації:
2)
горизонтальні
комунікації
3)
діагональні
комунікації. їх.
За
способом 1) вербальні (словесні)
здійснення:
комунікації.
2)
невербальні Відбуваються з використанням мови жестів (погляду, виразу
комунікації.
обличчя, посмішки тощо).

Рис. 2 Цілі маркетингових комунікацій:
Експерти зазвичай виділяють чотири функції маркетингових комунікацій
(табл. 2).
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Таблиця 2 - Основні функції маркетингових комунікацій [2]

Функції
Інформативна

Зміст
Забезпечує інформування цільової аудиторії про товар, який
випускає фірма, його переваги стосовно конкурентних товарів,
властивості та якості; і про діяльність фірми та її політику..
Мета – полягає в нагадуванні цільовій аудиторії про певні
принципи та заходи компанії, торгову марку, переваги товару.
Переконання цільової аудиторії в її рішеннях на користь
позитивного ставлення до товару, який випускає фірма, її
діяльності та власного імені.
Формування позитивного іміджу фірми та її товарів на ринку;
прагнення відданості компанії серед її працівників.

Нагадувальна
Переконуюча.
Формування
позитивного іміджу

До основних етапів формування системи маркетингових комунікацій (табл.
4) підприємства сучасні експерти-економісти відносять: виявлення цільової
аудиторії. місця контактів; визначення бажаної відповідної реакції.
Маркетингові комунікації виконують певні завдання (табл. 3):
Таблиця 3 - Завдання маркетингових комунікацій

завдання

Інформування.

Умовляння.

Нагадування

Переважно використовується на етапі виведення товару на ринок,
коли перед підприємством визначено завдання створення
первинного попиту. Здійснюються заходи щодо повідомлення
ринку про новинку чи про шляхи застосування існуючого товару,
інформування про можливі переваги для споживача,
поясненюються принципи дії товару, корекція неправильних
уявлень чи розсіювання побоювань споживача, опис послуг.
Здебільшого на етапі росту, коли стоїть завдання формування
вибіркового попиту, що передбачає формування переваги у
споживача до товару, зміна сприйняття споживачем властивостей
товару, переконання споживача, як найшвидше здійснити покупку
Переважає на етапі зрілості, метою якого є спонукання споживача
згадати про товар. На цьому етапі також використовується
підкріплювальна реклама, що прагне запевнити існуючих клієнтів
у правильності зробленого вибору. Використовуються засоби
стимулювання збуту для підвищення лояльності існуючих та
залучення нових клієнтів компанії.

Отже, маркетингових комунікацій є одним з найважливіших елементів
системи управління підприємством.
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Отже, маркетингові комунікації є важливий елемент управління сучасним
підприємством, за рахунок налагодження зв’язків, які утворені фірмою з
контактними аудиторіями (споживачами, постачальниками, партнерами і т. п.)
за допомогою різних

засобів впливу, до яких

відносяться

реклама,

стимулювання збуту, паблік рілейшнз, пропаганда, особистий продаж, а також
неформальні джерела інформації у вигляді чуток.
Таблиця 4 - Етапи формування системи маркетингових комунікацій [2; 4]
1.

Зміст
Виявлення цільової
аудиторії.

2

Місця контактів.

3.

Визначити, хто саме є
безпосереднім учасником
маркетингового, що сприяє
успіху компанії чи
просуванню її товарів.
Визначення бажаної
відповідної реакції.

4.

Вибір звертання.

Визначається хто є основним клієнтом і формує його
узагальнюючі характеристики. Лише маючи чітке
уявлення про те, хто є цільовою аудиторією можна
приступати до формування стратегії маркетингових
комунікацій.
Місця може бути сайт підприємства, магазин, що
безпосередньо продає товар, або кімната, у якій покупець
може побачити по телевізору рекламні ролики чи
зателефонувати по «гарячій» лінії й одержати
інформацію, що його цікавить.
До учасників маркетингового процесу можуть бути
віднесені співробітники фірми, продавці, постачальники,
жителі територій, на яких виробляються і реалізуються
продукція підприємства, засоби масової інформації.
Максимально сприятлива реакція виражається, природно,
у здійсненні покупки. Однак покупка – результат
тривалого процесу прийняття рішення про неї.. Цільова
аудиторія може перебувати в кожному із шести станів
купівельної готовності: поінформованість, знання,
прихильність, перевага, переконаність, здійснення
покупки.
Визначивши бажану відповідну реакцію, можна
приступити до розробки ефективного звертання.
Звертання має привернути інтерес, викликати бажання й
спонукати до здійснення дії. Створення звертання
передбачає розв’язання питань: визначення змісту
звертання, формулювання логічної структура звертання та
обрання прийнятної для цільової аудиторії.

Ефективні маркетингові комунікації – це постійний складний процес топменеджменту компанії щодо збільшення інтересу до бренду (продукції)
підприємства, вимірювання якого прямо пропорційно залежить від збільшення
економічної та соціальної ефективності.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ
Сучасний економіст і філософ Нассіма Талеба, автор теорії «Чорний
лебідь», зазначив, що в світі з певною періодичністю відбуваються події, які
ніхто не може передбачити, при цьому вони впливають на багато процесів, в
тому числі і на економіку. Такою форс-мажорною подією став коронавірус,
який сильно вплинув на життя і споживчі звички людей. Головним стало
питання: які зміни тимчасові, а які залишаться з нами надовго. Тепер
залишається правильно розпізнати довгострокові тенденції і пов'язати з ними
свою економічну діяльність.
З березня 2020 року уряд України обмежував роботу закладів великого
скупчення людей, через загрозу поширення Covid-19. Наслідком цього, за
даними Державної служби статистики, ВВП скоротилося на 10,1% у ІІ кварталі
2020 року до відповідного кварталу попереднього року. Галузі, що найбільше
скоротилися, у складі цього ВВП це: тимчасове розміщування й організація
харчування (58,1%); сільське, лісове та рибне господарство (29,1%); транспорт,
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (26,9%) [1].
Обмеження у роботі підприємств призвели до низки проблем: зрив
закупок і поставок, зменшення обсягів продажів, нестача коштів для оплати
оренди та зарплати персоналу. Результатом цього стало підвищення цін на
певні види продукції продовольчої групи: гречку – на 51%, овочі та фрукти – на
10–15%, цукор – на 8% [2], а також непродовольчої групи: маски – на 915%,
спирт – на 165%, рукавички – на 535% [3]. У той же час, епідемія коронавіруса
створила попит на нові товари та послуги. У результаті цього, виникли нові ідеї
для стартапів.
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Український бізнесмен - Владислав Савченко, на власному досвіді
показав як використати можливості коронакризи. Він створив перший онлайнсупермаркет в Україні - Foodex24. Національний реєстр рекордів України вніс
стартап у список рекордів за найшвидше відкриття інтернет-супермаркету. При
цьому, для бізнесмена це була нова ніша. Метою супермаркету стала швидка
доставка свіжих продуктів, а також створення нових робочих місць під час
кризи. На сьогодні супермаркет працює тільки у Києві, але вони працюють над
тим, щоб масштабуватися на інші міста України. Так Владислав Савченко
довів, що криза – це зміна під яку потрібно вміти підлаштовуватися.
Андрій Заїкін, CEO та засновник YEP стверджує, що є багато стартапів,
які були створені задовго до появи коронавірусу, але успішними стали тільки
зараз. Наприклад, британський Navenio – стартап, що займається геолокацією
всередині будівель. Раніше продукт застосовувався у офісах, але в умовах
пандемії стартап зміг знайти ефективне застосування в лікарнях: знає, де в
кожен момент перебувають лікарі та медсестри, хто з них вільний, і відповідно
оптимізує процес управління персоналом у медзакладах [4]. Ще одним
прикладом, який мав відстрочку запуску став стартап Скібіной Є. , Івченко А.
«PUBLIC KITCHEN SKOOL» - школи комунікацій. Власниці бізнесу планували
створити школу в іншому форматі, хотіли проводити довгі курси, але
запустилися у форматі онлайн-лекцій під час карантину.
За інформацією InVenture Media - першого і найбільшого в Україні
спеціалізованого медіа видання, присвячене ринку прямих інвестицій і
венчурного капіталу,

перспективними бізнес-ідеями в умовах кризи та

карантину стали [5]:
•

Сервіс доставки продуктів харчування. Введення карантину

призвело до різкого підвищення попиту на сервіси з доставки продуктів
харчування. За словами Андрія Курков, CEO платформи з доставки товарів з
супермаркетів Zakaz.ua кількість замовлень через сервіс після введення
карантину збільшилася на 80%. У Menu.ua обсяг замовлень виріс на 25%, а в
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Glovo кількість замовлень зросла на 35%. Середній же чек теж збільшився на
15%. Тому створення сервісу з доставки продуктів харчування може стати
успішним та прибутковим стартапом.
•

Бізнес в сфері медицини. Епідемія коронавіруса вже озолотила

фармацевтичні компанії та виробників медичних масок. Навіть після закінчення
пандемії, попит на медичні товари збережеться, тому що люди стануть набагато
серйозніше ставиться до власного здоров'я. Тому найближчими роками стануть
хорошим часом для розвитку багатьох напрямків бізнесу в медичній сфері.
•

Служба дезінфекції. Епідемія коронавіруса викликала попит на

послуги дезінфекції. Початкові витрати на відкриття такого бізнесу складуть
всього $ 2000- $ 3000, а окупиться підприємство вже через півроку за умови, що
у Вас буде хоча б по 4-6 замовлень на місяць на дезінфекцію однокімнатної
квартири. Але ж Ви можете працювати з великими об'єктами і в нинішніх
умовах Ваш бізнес буде збільшуватися дуже швидко.
•

Інтернет магазини. Перехід в онлайн це вже не питання розвитку

бізнесу - це питання виживання. Зрозуміло, онлайн-торгівля також відчула
наслідки епідемії, проте галузь швидше виграла, ніж постраждала. Наприклад,
найбільший в Україні онлайн-магазин Rozetka через збільшення попиту
змушений був в терміновому порядку наймати додаткових співробітників.
Тому ключовий елемент для успіху - це гнучкість, здатність швидко
підлаштовуватися під зміни. Слід очікувати, що після закінчення епідемії
популярність онлайн-магазинів буде тільки зростати, так як за час карантину
покупки через мережу увійдуть до звички в українців.
•

Онлайн-комісіонка. Під час кризи люди бідніють, а тому комісійні

магазини стають вкрай актуальними. Ключова перевага - достатньо лише
маленького приміщення під офіс і ноутбука. Ви повинні створити і розкрутити
портал, далі товар Вам будуть надавати самі продавці, а Ви будете заробляти на
відсотку від продажу. Відкриття комісійного інтернет-магазину вимагає
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близько $3000 - $5000 первинних інвестицій, а окупатися такий бізнес почне
достатньо швидко - вже через 3 місяці.
•

Онлайн-курси. Які ж курси будуть користуватися популярністю?

Статистика сервісу Preply говорить про те, що 43% користувачів хочуть за
допомогою онлайн-навчання підняти свій рівень іноземної мови (в першу
чергу,

англійської).

21%

користувачів

за

допомогою

онлайн-курсів

надолужують шкільну програму і готуються до іспитів. 12% клієнтів
використовують онлайн-навчання для того, щоб навчиться нової професії.
Оскільки в результаті кризи, багато працівників офлайн-бізнесу втратять свою
робочі місця, то, ймовірно, популярність професійних курсів виросте.
•

Кадрове

агентство.

Співзасновник

Work.ua

Артем

Михно

повідомляє, що кількість нових вакансій на порталі за березень зменшилася в
два рази. На перший погляд, ідея відкриття рекрутингового бізнесу саме в
епоху коронавірусу здається невдалою, адже навпаки роботодавці готуються
скорочувати персонал. Однак, в той же час ряд компаній навпаки наймає нових
співробітників. Інтернет-магазини і служби доставки зіткнулися з нестачею
працівників. У той же час, проведені фірмами антикризові заходи зажадають
найму кваліфікованих фахівців, антикризового менеджменту. В обох випадках
HR-служби не впораються, а тому компанії будуть звертатися до рекрутингових
агентств. Тому під час кризи слід створювати спеціалізоване агентство.
•

Агентство інтернет-маркетингу. Перехід бізнесів в онлайн веде до

зростання попиту на послуги з просування в інтернеті. Карантин ж яскраво
продемонстрував, що якщо бізнесу немає в мережі, то його не існує. За словами
маркетолога і блогера, Артема Бебика за останні 10 років в маркетингу не було
такого шквалу запитів на співпрацю і відкритих вакансій. Клієнтів краще
шукати серед фармацевтичних компаній, інтернет-магазинів і IT-фірм, так як
вони розвиваються на період карантину. Працювати на початковому етапі Ваше
агентство зможе і без офісу - головне знайти потрібних фахівців.
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•

IT-сектор. Сергій Мільман, CEO компанії YouControl вказує, що IT

постраждає найменше галузей економіки завдяки здатності оперативно
пристосовуватися до нової ситуації. В результаті карантину значно зріс попит
на програмне забезпечення для організації дистанційної роботи. Через епідемію
підприємці масово почали автоматизовувати бізнес-процеси, переводити
роботу в онлайн. А тому актуальними стають розробники crm-систем, хмарних
сховищ даних, онлайн сервісів і цифрових систем управління бізнесом.
Коронакриза принесла зміни у існуючі умови функціонування системи,
стала своєрідним поштовхом для відкриття нових можливостей, але мало хто
зміг ними скористатися. Бути у числі цих небагатьох - є одним з основних
викликів нового часу.
Список використаних джерел
Державна служба статистики: Зміна обсягу валового внутрішнього

1.

продукту у 2020 році URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Zaxid.net: Зростання цін на продукти в супермаркетах: причини, прогнози

2.

та загроза тотального дефіциту URL:
https://zaxid.net/zrostannya_tsin_na_produkti_v_supermarketah_prichini_prognozi_t
a_zagroza_totalnogo_defitsitu_n1499990
ОКІА "Новини Полтавщини" Україна: За час карантину в області значно

3.

подорожчали спирт та захисні маски, а ціни на продукти майже не зросли URL:
https://np.pl.ua/2020/04/za-chas-karantynu-v-oblasti-znachno-podorozhchaly-spyrtta-zakhysni-masky-a-tsiny-na-produkty-mayzhe-ne-zrosly/
А. Заїкін «Короновані» стартапи: чи з’являються інновації під час

4.

пандемії Mind URL: https://mind.ua/openmind/20212775-koronovani-startapi-chi-zyavlyayutsya-innovaciyi-pid-chas-pandemiyi
В. Тарасов Найкращі ідеї для бізнесу під час кризи і карантину InVenture

5.
URL:

https://inventure.com.ua/analytics/articles/luchshie-idei-dlya-biznesa-vo-

vremya-krizisa-i-karantina

______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
212

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Мельниченко О.А.

д.держ.упр., проф.
професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Харківський національний медичний університет
Муратов Г.Р.

к.мед.н., доц.
директор КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня» Харківської обласної ради
Старусєва В.В.

к.мед.н., доцент кафедри гігієни та екології № 1
Харківський національний медичний університет
Шмуліч О.В.

к.мед.н., доцент кафедри медичної біології
Харківський національний медичний університет
МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАГРОЗИ
«Деконструкція сучасного світу, яка супроводжується зміною ціннісних
пріоритетів і смислових орієнтирів життєдіяльності людей у ХХІ ст.,
позначилась також на показниках якості здоров’я націй, що поряд із
негативними структурними зрушеннями призвело й до негативних наслідків»
[2], зокрема посилення невідповідності можливостей національних сфер
охорони здоров’я потребам сьогодення. Не стала виключенням й Україна, де
ситуація ускладнюється через економічні, соціальні та політичні проблеми.
Усвідомлення неприйнятності збереження наявної ситуації спонукала Уряд
України до проведення чергової медичної реформи, наслідком чого стало
затвердження

Концепції реформування фінансування охорони

здоров’я

(2016 р.), реалізацію якої розпочато у 2017 р. Проте проміжні результати
отримали доволі неоднозначну оцінку науковців і практиків. Так, зокрема,
авторами виділено: «фактори впливу на результати медичної реформи в Україні
(стагнація національної економіки, масова бідність населення, старіння нації,
глобалізація, урбанізація тощо)» [5]; «основні загрози економічній безпеці
медичних закладів на теренах України: проблеми з кадровим забезпеченням;
застаріла матеріально-технічна база; невідповідність офіційних доходів і
витрат; істотна тінізація діяльності; недолугість державного управління
розвитком сфери охорони здоров’я» [3]; «правова неунормованість повного
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переліку медичних і супутніх послуг, які КНП могли б надавати на платній
основі» [4]. Проте вищенаведений перелік проблем і загроз, пов’язаних з
реалізацією медичної реформи в Україні, не є вичерпним, що, зрештою, й
обумовлює актуальність даного дослідження.
Передусім слід зазначити, попри усі намагання Міністерства охорони
здоров’я, а згодом і Національної служби здоров’я України довести до відома
широкого загалу сутності пропонованої ними медичної реформи, більшість
лікарів і медичного персоналу підприємств охорони здоров’я, та пацієнтів
виявили «заперечення і страх, а потім – опір і злість» [1] щодо запропонованих
змін, оскільки достеменно не розуміли, по-перше, що і як саме має змінитись;
по-друге, яка їх роль у цьому процесі; по-третє, ймовірні вигоди та втрати.
Проте, крім невизначеності, серйозною проблемою виявилось те, що ініціатори
медичної реформи від початку не заручились справжньою підтримкою лікарів і
медичного персоналу.
Реорганізація медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства
(КНП) за одночасної комерціалізації та автономізації їхньої діяльності нібито
виглядає цілком природним процесом в умовах ринкової економіки, оскільки
надає їм значно ширші можливості щодо розпорядження доступними коштами
та формування додаткових джерел їх надходження (означене, беззаперечно, є
позитивним аспектом). Але при цьому не варто забувати й «зворотній бік»
таких змін:
– фактично «узаконено» зміну пріоритетної функції КНП: з соціальної на
економічну;
– встановлення обмеження на розмір бюджетного фінансування КНП (на
2020 р. – 60 % від бюджету попереднього року, з подальшим щорічним
скороченням цієї величини на 10 %) у поєднанні зі згадуваними [5] проблеми з
наданням платних послуг і заниженим (щонайменше, у декілька разів) розміром
відшкодування за пролікований випадок у межах пакету медичних послуг,
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ставить під сумнів спроможність КНП забезпечити доступність населення до
якісних медичних послуг;
– недостатня підготованість директорів КНП як керівників саме бізнесструктур (і хоча більшість з них вже отримали чи отримують відповідну освіту,
але це означену проблему допоки не вирішує кардинально) істотною мірою
ускладнює не лише успішне використання наявних ресурсів, а й залучення
інвестицій задля забезпечення розвитку КНП (хоча, звісно, не варто нехтувати
ймовірності проведення «директорської приватизації» й у сфері охорони
здоров’я; водночас, можливість призначення на цю посаду особи (управлінця)
без медичної освіти, з одного боку, передбачає розширення варіативності щодо
залучення та використання інвестицій, й виконання функцій кризового
менеджера, а з іншого – ймовірність допущення системних прорахунків через
брак власного досвіду забезпечення функціонування підприємств сфери
охорони здоров’я та заангажованість та/чи непрофесіоналізм «радників»;
– в умовах тотальної діджіталізації цілком природним є те, що КНП
мають внести медичні дані до e-Health та подати електронну звітність до НСЗУ
про фактично надані медичні послуги; при цьому не було відмінено звітність на
паперових носіях, а відтак, лікарі та їхні медсестри фактично змушені
виконувати «подвійну роботу» щодо документобігу;
– встановлення рівня оплати сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів від
кількості декларантів забезпечило істотне покращення їхнього добробуту, але,
водночас, спровокувало їхній конфлікт з вузькоспеціалізованими лікарями
первинної ланки, чиї трудові доходи практично не змінились (до речі, тотожні
диспропорції збереглись щодо лікарів й вторинної та третинної ланки, а також
практично усього медичного персоналу КНП). Певною мірою виправити
ситуацію мало реформування вторинної і третинної ланки, але через пандемію
COVID-19 «старт» таких змін з 01 квітня 2020 р. було перенесено на 01 вересня
2020 р., а згодом – на 01 січня 2021 р. (хоча, зважаючи на загрозливу динаміку
масштабів пандемії, і ця дата виглядає малоймовірною);
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– додаткових проблем і загроз здійсненню медичної реформи додала
пандемія COVID-19, хоча його варто було б використати як привід для
докорінної модернізації ресурсного потенціалу підприємств охорони здоров’я
вторинної та третинної ланки.
З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки.
Допоки невирішеними є численні проблеми та не усуненими – чимало загроз,
що пов’язані з медичною реформою в Україні. Проте вищенаведені положення
слід сприймати не як критиканство, а як певною мірою скептичне бачення
наявної ситуації у цій царині та своєрідний заклик до відповідних органів
публічного управління (МОЗ, НСЗУ…) скоригувати власну діяльність задля
мінімізації негативних ефектів від продовження медичної реформи. Подальші
наукові розвідки мають бути присвячені розробці теоретичних положень і
практичних рекомендацій, спрямованих на подальше реформування вітчизняної
сфери охорони здоров’я як запоруки покращання здоров’я населення.
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ПЕРВИННА ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ БІРЖОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Первинна публічна пропозиція (англ. Initial Public Offering, IPO) – перший
публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу
депозитарних розписок на акції. Попри значну популярність і широке
застосування за кордоном, така форма залучення капіталу для вітчизняних
підприємств є достатньо новою [1].
IPO – одна з найбільш значущих подій у життєвому циклі компанії.
Капітал, зібраний завдяки успішному публічному розміщенню, підвищує
здатність бізнесу виходити на нові ринки або рости за рахунок нових
інвестицій. Проте перед виходом на ІРО компанії необхідно розглянути всі
переваги та недоліки, які слід врахувати, перед прийняттям рішення зробити
компанію публічною.
Основна перевага ІРО відповідає основній її функції: залучення капіталу
для бізнесу. Компанія отримує доступ до інвестицій для залучення капіталу від
найширшого кола інвесторів. Взагалі за своєю економічною суттю публічне
розміщення акцій спрямоване на широкий загал заздалегідь не визначеного
кола інвесторів. Цей інструмент головним чином повинен використовуватись
компаніями, чиї акції включені до біржових реєстрів, для залучення
фінансування на біржах, де основними гравцями є інституційні інвестори [2].
Окрім цього, публічна компанія може залучити додаткові кошти в майбутньому
за допомогою вторинних пропозицій, оскільки вона вже має доступ до
публічних ринків через IPO.
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З іншого боку, вихід на біржу може стати маркетинговою подією для
компанії. що викличе додатковий інтерес до її продуктів або послуг, збільшить
експозицію, престиж та імідж компанії, що може допомогти продажам та
прибутку компанії.
Підвищена прозорість, необхідна для щоквартальної звітності, зазвичай
може допомогти компанії отримати вигідніші умови кредитування. Також,
публічна пропозиція надає бізнесу можливості щодо розширення шляхом
придбання інших компаній, або ж об’єктивну оцінку вартості у випадку якщо
бізнес у майбутньому стане об’єктом продажу. Тобто IPO визначає
капіталізацію підприємства та її інвестиційну привабливість, адже бізнес не
можна продати за справедливою ціною без визначення його ринкової оцінки
[3].
Окрім того важливим є той факт, що на противагу банківському кредиту,
залучення коштів через IPO зберігає незалежність компанії від конкретного
фінансового інституту та не передбачає майбутніх виплат. Публічне
розміщення акцій забезпечує необмежений строк залучення капіталу та
відсутність зобов’язань по обслуговуванню позички, на відміну від випуску
облігацій [4].
Проте поряд з усіма перевагами IPO, до публічних компаній висувається
ряд вимог та обмежень. Так, однією з основних вимог є необхідність розкриття
додаткової інформації для інвесторів. Від компанії вимагається розкривати
фінансову, бухгалтерську, податкову та іншу ділову інформацію, яка може бути
використана нішевими конкурентами. Така інформація може включати дані про
товари, клієнтів, договори клієнтів або органи управління. Іншим значним
недоліком виходу на біржу часто є втрата одноосібного контролю над
компанією з боку керівництва та засновників, що може значно ускладнити
управління бізнесом. Дії керівництва компанії постійно контролюються з боку
інвесторів, оскільки останні зацікавленні у збереженні своїх активів.
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Публічні компанії часто стикаються з додатковим тиском ринку, що може
призвести

до

зосередження

не

на

довгостроковому

зростанні,

а

на

короткотермінових результатах. Коливання цін на акції компанії може
відволікати увагу керівництва від реальних показників фінансових результатів
діяльності. А стратегії, що використовуються для завищення вартості акцій
публічної компанії можуть збільшити ризик та нестабільність компанії.
Окрім цього, вихід на IPO значно збільшує витрати компаній на
дотримання нормативних вимог, зокрема додаткові витрати необхідні на
формування фінансової звітності, аудиторські послуги, утримання відділу
зв’язків з інвесторами, комітети з нагляду за бухгалтерським обліком тощо.
Такі витрати можуть стати критичними для невеликого бізнесу.
Як бачимо, публікація загальнодоступних акцій вимагає значних зусиль,
витрат та ризиків. Саме тому більшість компаній вимушені розглядати
альтернативи.
Одна з них – це прямий лістинг, проведення IPO без андерайтерів. Прямі
котирування пропускають процес андерайтингу, що збільшує ризик емітента у
випадку неуспішного виходу, але натомість дає можливість отримати вигоду
від більш високої ціни акцій. Прямий лістинг, як правило, можливий лише для
компаній з відомими брендами та привабливим бізнесом.
Інша альтернатива – це голландський аукціон. На голландському аукціоні
ціна IPO не встановлюється. Потенційні покупці можуть подавати заявки на
акції з ціною яку вони готові заплатити. Учасники, що готові заплатити
максимальну ціну, розподіляють доступні акції. У 2004 році Alphabet (GOOG)
провела IPO на голландському аукціоні. Інші компанії, такі як Interactive
Brokers Group (IBKR), Morningstar (MORN) та The Boston Beer Company (SAM),
також проводили голландські аукціони для своїх акцій, а не традиційне IPO.
Як висновок, слід зазначити, що перш ніж прийняти рішення публічного
розміщення акцій, компанії повинні оцінювати всі потенційні переваги та
недоліки IPO порівняно з альтернативними біржовими інструментами
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залучення інвестицій, для визначення найбільш відповідного інтересам
компанії методу.
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА БІЗНЕС-ПЛАНУ
У першій половині 2020 р. пандемія СOVID-19 мала негативний вплив на
економічну активність. Згідно з оцінкою Мінекономіки ВВП України, в першій
половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року,
зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося
раніше (14%). Пандемія хвороби COVID-19 стала тим фактором, який змусив
весь світ переглянути не лише свої прогнози розвитку, але і усвідомити, що
розпочинається новий трансформаційний етап, на якому необхідно змінити
підходи до формування пріоритетів на довгостроковий період.
Падіння обсягів діяльності у різних сферах змусило шукати нові підходи
до створювання та ведення бізнесу. Чітка послідовність дій, спрямованих на
зміну існуючого бізнесу чи відкриття нового, передбачена певним видом
бізнес-плану.

Тому,

написання

бізнес-плану

по

реорганізації

всього

підприємства, окремого його підрозділу чи взагалі переорієнтація або відкриття
нового бізнесу стає необхідним у сучасних умовах. Одним з найбільш
актуальним з питань постає переорієнтація offline бізнесу в online. Одним із
сучасних маркетингових напрямків ведення online бізнесу є інструменти
Digital-marketing.
Digital-marketing-термін,
таргетингового

і

який

інтерактивного

використовують
маркетингу

товарів

для
і

позначення
послуг,

що

використовує цифрові технології та канали для залучення потенційних клієнтів
і утримання їх як споживачів; - це досягнення маркетингових цілей з
використанням цифрових технологій і медіа ... а також управління різними
формами онлайн-присутності компанії, включаючи сайт, мобільні додатки,
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соцмедіа і т.п. Даний тип маркетингу дає результати набагато швидше, ніж
звичайний маркетинг, він є більш гнучким та доступним для бізнесу, саме в
цьому полягає його перевага. Варто замислюватися над digital- стратегією ще
під час створення бізнес-плану майбутнього бізнесу.
Використання інструментів Digital-маркетингу у бізнес-плані обумовлена
наступними факторами:
По-перше, це актуально під час пандемії. COVID-19 викликав великі
проблеми в світовій економіці, наслідки яких люди в усьому світі будуть
відчувати протягом наступних кількох років.
Слід зазначити, що криза сильно вдарила по робочих місцях. Збільшення
кількості віддалених співробітників-один з головних трендів сучасності. Згідно
з даними дослідження компанії Gartner, після закінчення карантину 74%
компаній залишить дистанційно щонайменше 5% співробітників. Зростання
популярності дистанційної роботи означає, що робочі процеси будуть
оцифровуватися, йти в онлайн. Вирішення цієї проблеми може бути покладено
на

Digital-маркетинг,

як

складової

бізнес-плану,

яка

базується

на

вибудовуванні спілкування з користувачами, на підвищенні кількості робочих
місць на ринку праці, на піклуванні про соціальну відповідальність бізнесу, на
розвитку соціальної комерції. Бренд, який в складні часи залишився у полі зору,
який пропонував допомогу та підтримку — це дійсна конкурентна перевага.
Водночас кризове становище стало рушійною силою для започаткування
нових видів бізнесу. Яскравим прикладом вдалого започаткування бізнесу, з
використанням інструментів Digital-маркетингу, під час карантину став стартап
Владислава Савченко з доставки продуктів «Foodex24». Він був організований
за 14 днів і став першим в Україні онлайн-супермаркетом продуктів зі своїми
складами та власною продукцією.
По-друге, це спосіб розповісти світові про ваш бізнес. Завдяки
застосуванню Digital-маркетингу у бізнес-плані компанія вибудовує стратегію
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інформування користувачів про бренд, про новий продукт через Інтернет, який
сьогодні є основним джерелом інформації, ознакою довіри та надійності.
По-третє, це економічно ефективний спосіб просування. Усі власники як
вже існуючого, так і новоствореного бізнесу шукають способи зниження
витрат. Існують безкоштовні шляхи просування, які можливі при використанні
власних ресурсів (наприклад, сторінки в соціальних мережах) та напрацьованих
ресурсів(канали, які придбані компанією внаслідок проведеної роботи).
Використання Digital-маркетингу в бізнес- плані дає змогу просувати бренд чи
товар за невеликий бюджет, в мінімальні терміни, для порівняно ширшої
аудиторії. До основних інструментів Digital-маркетингу можна віднести
створення контенту, SMM, веб-сайт, App store, SEO, підтримка користувачів,
робота з пресою, UX, стратегічне партнерство, маркетинговий канал, Emails та
інші. В бізнес-плані необхідно провести аналіз параметрів цільової аудиторії та
характеристики продукту, а вже потім, завдяки широкому асортименту
інструментів Digital-маркетингу, підібрати канали збуту, що найбільш
ефективно донесуть до цільової аудиторії пропозицію компанії. Наприклад, для
школярів та молоді-це реклама в іграх на смартфоні та в соціальних мережах,
SEO просування. Для літніх людей-це реклама в газеті, по телевізору. Тобто
Digital-маркетинг в бізнес-плані допомагає охопити величезний мобільний
ринок,

за

рахунок

користувачів

смартфонів

та

планшетів,

знайти

індивідуальний підхід до кожного клієнта завдяки широкому спектру
можливостей, який приховує в собі цифровий маркетинг, та зменшити витрати
бізнесу.
По-четверте, це орієнтує на результат стимулювання збуту. Одна з
найважливіших частин використання Digital-маркетингу при створенні бізнесплану - це омніканальність. Об’єднання каналів збуту, завдяки якому кожен
користувач отримує необхідний контент та пропозиції найбільш зручним для
себе способом і в найкращій формі дозволяє зекономити гроші, час роботи і
дозволяє максимально точно донести інформацію для споживача.
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Отже, багато бізнес-проектів загальмували свій розвиток або взагалі
перестали існувати через відсутність розуміння необхідності діджиталізації та
невміння користуватися новими можливостями під час карантину. Digitalмаркетинг стане невід’ємною частиною нового, успішного, сучасного бізнесплану. А у майбутньому Digital-маркетинг замінить усі вже існуючи види
просування та реклами, а тому можна стверджувати, що без цифрового
маркетингу бізнес не має майбутнього.
Список використаних джерел
1.Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України [Електронний ресурс]. – Міністерство Економічного розвитку і
торгівлі України – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
2.

Level

up

Ukraine

[Електронний

ресурс].

Режим

доступу:

https://levelupukraine.com/ru/participants/181
3.

Dialog-center

[Електронний

ресурс].

Режим

доступу:

http://www.dialogue.center/blog/ukraina-2020-naikrashchi-idei-dlia-startapiv/
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Морохович В.С.

к.ф.-м.н., доцент кафедри
менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Морохович Б.В.

студент
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Сфера гостинності – важлива соціальна, економічна та культурна
категорія, одна з фундаментальних складових туристичної індустрії, яка
адекватна у розвитку основним етапам еволюції людського суспільства.
Виникнення перших закладів гостинності зумовило і появу обслуговуючого
персоналу. У разі відсутності конкуренції, вимоги до робітників були
мінімальні, але, починаючи з періоду Нового часу, конкурентоспроможність
закладів розміщення напряму стала залежати не тільки від стану матеріальної
бази підприємств, а й від рівня та якості обслуговування в закладі. Тому одну з
ключових ролей у популярності готелів став відігравати персонал і управління
персоналом.
Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові вимоги
до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність більш високої
інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час, володіти комплексом
організаційних і психологічних якостей, забезпечувати творчий підхід до
роботи. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває удосконалення якісного
змісту діяльності управління персоналом.
Актуальною

проблемою

є

впровадження

у

систему

управління

вітчизняними готельними підприємствами сучасних ефективних моделей
управління, що відповідають світовим стандартам, які обумовлені необхідністю
надання високоякісних послуг, зниження витрат, координації персоналу,
проведення маркетингових досліджень ринку готельних послуг.
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На сьогодні індустрія гостинності є однією з галузей, яка найбільш
динамічно розвивається в світовому господарстві та відіграє величезну роль в
економіці держави, оскільки не тільки приносить чималий дохід, але також
сприяє створенню нових робочих місць.
Специфіка готельно-ресторанної галузі полягає в тому, що даний вид
діяльності являє собою, насамперед, реалізацію послуг, якість надання яких
залежить від виконавця, тобто від персоналу готелю. Аналіз сучасного стану
людських ресурсів підприємств сфери готельного бізнесу показує, що проблема
оцінки, раціонального та ефективного їх використання стає першорядною. Для
готельної сфери трудові ресурси мають величезне значення, оскільки
запропоновані готелями послуги відносяться до явищ нематеріального
характеру. Добробут підприємства багато в чому залежить від професіоналізму
його персоналу [3].
Чисельність людських ресурсів організації залежить від масштабу,
складності, трудомісткості виробничих і управлінських процесів, ступеня їх
механізації

та

автоматизації.

Персонал

підприємства

поділяють

на

управлінський (виконує загальні функції управління: планування, організацію,
мотивацію і контроль) та виробничий (зайнятий безпосередньо на виробництві
та бере участь у здійсненні технологічного процесу).
Поняття «управління персоналом підприємства» охоплює всю сукупність
організаційних заходів, які направлені на раціональне формування кількісного
та якісного складу персоналу та максимальне використання можливостей у
процесі

функціонування

підприємств

(система

лідерства,

мотивації,

працевлаштування і звільнення, вихід на пенсію, управління конфліктами
тощо).
Головна мета системи управління персоналом полягає у створенні
результативних мотивацій, забезпеченні підприємства висококваліфікованими
фахівцями, їх продуктивне використання, а також професійний ріст та
соціальний розвиток. При цьому кожен елемент, що становить в сукупності
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цілісну систему управління персоналом, націлений на виконання таких
фундаментальних функцій: інформаційну; організаційну; відтворювальну [1].
Управління персоналом включає комплекс взаємопов'язаних видів
діяльності: підбір менеджерів різної кваліфікації, виходячи із стратегії
діяльності; аналіз ринку праці і управління зайнятістю; підготовку і адаптацію
персоналу; планування кар'єри персоналу; забезпечення раціональних умов
праці,

створення

соціально-психологічної

атмосфери;

аналіз

витрат

і

результатів праці; управління продуктивністю праці; розробку систем мотивації
ефективної

діяльності;

обґрунтування

структури

доходів,

ступеня

їх

диференціації; розробку соціальної політики підприємства; профілактику і
ліквідацію конфліктів. Для того щоб система управління персоналом на
підприємстві працювала ефективно необхідно визначити найважливіші етапи
впровадження системи управління персоналом (табл. 1).
Таблиця 1
Провідні етапи впровадження системи управління персоналом
Етапи
Планування
Набір
Відбір
Розробка
структури
виплат
Навчання та
підвищення
кваліфікації
Рух працівників
всередині
підприємства
Оцінка трудової
діяльності

Характеристика етапу
Формування чіткого плану щодо задоволення майбутніх
потреб підприємства в людських ресурсах.
Створення бази претендентів, які утворюється за рахунок
потенційних кандидатів, що набираються на всі посади.
Вивчення і оцінка особистості, компетенції кандидатів та
відбір найкращих з кадрового резерву.
Встановлення заробітної плати, доплат і різних пільг, що
дозволяють залучити й утрииувати співробітників.
Розробка навчальних програм і методичних комплексів з
навчання базовим навичкам роботи, які необхідні для
ефективного виконання своїх функціональних обов'язків.
Формування методології руху співробітників між посадами
з різним ступенем відповідальності, накопичення і
розвитку професійного досвіду шляхом призначення їх на
інші посади, а також процедур припинення дії трудового
договору.
Розробка методичних підходів до оцінки трудової
діяльності кожного співробітника.

Джерело: складено на основі [1]
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Управління персоналом є однією з найважливіших функцій підприємства
готельного господарства. Успіх і процвітання готелю залежить не тільки від
архітектурного планування будівлі, інтер’єру та його матеріально-технічної
бази, а й у більшій мірі від високоякісного обслуговувавання, що неможливе
без професійно підготовленого персоналу. На сьогодні в Україні функціонує
5335 колективних засобів розміщення (готелів, мотелів, хостелів, кемпінгів,
санаторіїв, пансіонатів та ін.), але лише деякі з них пропонують сервіс, який
відповідає міжнародним стандартам якості. Прагнення до підвищення якості
надаваних послуг не стільки самоціль, скільки об’єктивна реальність,
обумовлена законами ринку та конкуренції. З іншого боку, в умовах
інтернаціоналізації світової економіки створюються умови для розширення
ринків товарів, послуг, праці та капіталу. І безумовно, головним багатством
будь-якого засобу розміщення є його персонал, саме ті виконавці, на яких
покладено відповідальність за надання послуги та її якості, тобто те, що формує
індивідуальність підприємства [2].
Персонал закладу надає клієнту не просто обслуговування, але й
гостинність, і досягає своєї головної мети – задоволеності клієнта, що іноді
важливіше, навіть, за отримання прибутку. Саме персонал, який працює у
готелі, створює те, що в майбутньому приносить або успіх, або невдачу
підприємству.
Таким чином, умовами для ефективного управління персоналом у
готельній

сфері

є:

індивідуальне

планування

кар’єри,

підготовка

та

перепідготовка персоналу, стимулювання професійного росту; гнучкі системи
організації робіт; принципи врахування індивідуального вкладу працівників та
рівня їх професійної компетенції в системі оплати праці; високий рівень участі
працівників у розробці та прийнятті управлінських рішень; практика
делегування повноважень підлеглим; задоволеність результатами праці;
система інформування працівників; рівень корпоративної культури; система
атестації персоналу, наявність кадрового резерву; мета функціонування
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підприємства, способи її досягнення. Сучасний процес управління персоналом
містить у собі комплекс інноваційних механізмів, організованих навколо
взаємодії працівників, активізації творчого й організаційного персоналу,
інтеграції його зусиль на досягнення поставлених цілей.
Список використаних джерел
1. Буднік М.М. Вдосконалення системи управління персоналом підприємства /
М.М. Буднік, Є.Ю. Гетманова // Проблеми і перспективи розвитку
підприємництва. – 2014. – №2(1). – С.158-162.
2. Вакуленко Т.В. Сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах
готельного господарства / Т.В. Вакуленко // Науковий вісник Полтавського
університету економіки і торгівлі. – №5 (61). – 2013. – С.113-117.
3. Козак К.Б. Дослідження проблем управління персоналом в готельноресторанній галузі / К.Б. Козак, Г.Ф. Маркова // Економіка харчової
промисловості. – Том 7, Випуск 4. – 2015. – С.45-51.
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КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
В умовах нестабільної економіки та всесвітньої кризи, обмеженого
доступу до фінансових ресурсів, найефективніше розв'язувати проблеми
економіки

України,

стимулювати

розвиток

конкуренції

та

сприяти

економічному зростанню держави на національному та міжнародному рівнях
може бізнес.
Бізнес означає будь-яку діяльність, що приносить дохід. У сучасному
розумінні бізнес — це економічна діяльність суб’єкта (бізнесмена, підприємця)
в умовах ринку з метою отримання доходу шляхом випуску та реалізації
товарів, робіт або послуг [1].
Основна мета бізнес-плану — досягнення розумного і здійсненного
компромісу між тим, що фірма хоче і чого може досягти. План покликаний
показати працівникам і постійним інвесторам цілісність запропонованого
курсу, продемонструвати, як одне випливає з іншого.
Кожна мета повинна мати одне або кілька завдань для її здійснення.
Досвідчені керуючі фірми орієнтовані на виконання цілей і завдань.
Завдання — це запланований або бажаний стан, який мотивує керуючого.
Кваліфікований менеджер використовує наявні ресурси для виконання не
одного поставленого завдання, а відразу кількох, у порядку їх важливості.
Завдання

мають

відповідати

таким

вимогам:

бути

реальними,

конкретними, обмеженими певними часовими межами, вимірними і досить
гнучкими для здійснення [2].
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Звичайно важливою складовою ринкової економіки є конкуренція, яка
сприяє

використанню

потенціалу

суспільства,

раціоналізації

поведінки

господарюючих суб’єктів.
Розглядаючи даний термін стає зрозуміло, що конкуренція це економічна
боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт,
послуг щодо задоволення своїх інтересів, пов'язаних з продажем цієї продукції,
виконаних робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам [5].
Отже, основним завдання і функцією конкуренції можна вважити
завоювання ринку, в боротьбі за споживача маючи за мету перемогу над
конкурентами та забезпечити бізнес одержанням сталого прибутку.
З роботи відомого американського експерта в області фінансів Джеффрі
Хейзлетт можна дізнатися чому в будь-якому виді бізнезнесу конкуренція і
боротьба сприяють розвитку.
Джеффрі каже, що він завжди з великим інтересом і захопленням
розмовляє з підприємцями з приводу їхнього бізнесу. Однак після того, як
бізнесмени розповідають про свої нові ідеї або блискучих бізнес-планах, він
завжди задає їм одне і теж питання: “Хто ще працює в цій ніші?” Зазвичай всі
відповідають однаково: “Ми такі одні, тому у нас немає ніяких конкурентів. І
це просто прекрасно!”
Однак робити таку заяву – велика помилка.
Насправді відсутність конкуренції – далеко не завжди позитивне явище.
Особливо тоді, коли мільйони підприємців у всьому світі намагаються
відшукати нові можливості для старту бізнесу. Подумайте самі: якщо вам
вдалося вирішити цю проблему, чому це не під силу іншим? Суперництво – це
завжди добре, адже з його допомогою можна стати краще! [3]
Одже, позитивна роль конкуренції в ринковій економіці проявляється в
ряді функцій, які вона виконує:
по-перше, як переконує світовий досвід, конкуренція охоплює всі зв'язки
виробництва

і

споживання,

є

єдино

можливим

засобом

досягнення
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збалансованості між попитом і пропозицією і в кінцевому підсумку суспільними потребами та виробництвом;
по-друге, конкуренція виконує функцію спілкування (кооперації) та
погодження інтересів виробників. У результаті поділу праці інтерес кожного з
них пов'язаний і взаємодіє з інтересами інших товаровиробників. Через
ринковий механізм конкуренція підпорядковує індивідуальні прагнення
суб'єктів господарювання суспільним інтересам;
по-третє,

конкуренція

примушує

товаровиробників

знижувати

індивідуальні виробничі витрати, що вимагає від підприємців постійного
вдосконалення технічної бази виробництва, знаходження шляхів економії
сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, робочого часу;
по-четверте, конкуренція стимулює підвищення якості продукції та
послуг. Ця функція набуває особливого значення в нинішніх умовах розвитку
науки

й

технології,

коли

кожному

виробнику

надається

можливість

удосконалювати споживчі якості виробів, відповідаючи на зростаючі потреби й
зміну смаків споживача. Конкуренція спонукає виробників упроваджувати нові
види продукції, а також здійснювати різні модифікації одного й того ж
продукту;
по-п'яте, історично важливою функцією конкуренції є формування
ринкової

ціни. З

її

допомогою конкуренція

забезпечує

збалансоване

співвідношення між суспільними потребами та суспільним виробництвом
[4,с.20].
Конкуренція має як негативні, так і позитивні риси. Негативні риси
конкуренції. Дрібні виробники витісняються капіталом, перші розорюються,
інші збагачуються, посилюється соціальне, майнове розшарування населення,
загострюється безробіття. Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою
ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто створює
високоякісну продукцію при найменших витратах виробництва завдяки
використанню науково-технічних досягнень, передовій організації праці [5].
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Отже конкуренція - це головна ознака ринкової економіки. Виникнення
ринкової економіки знаменується появою вільної конкуренції. Але існування
купівлі-продажу товарів, використання грошей може бути і без конкуренції.
Ось чому треба з'ясувати, як виникає конкуренція [6].
З дослідженного матеріалу можна зробити наступний висновок: якщо ваш
бізнес буде єдиний у своєму роді, то є велика імовірність що незабаром ви
відчуєте себе комфортно. Потрібно розуміти що, якщо це трапиться, подальший
розвиток може стати останнім пунктом у списку ваших турбот, що в кінцевому
результаті стане тривожним сигналом про проблеми або навіть про крах вашого
бізнесу.
Коли ж у вашої справи є конкурент, ви постійно думаєте про здолання
його і весь час намагаєтеся перебувати на крок попереду. Стратегічне мислення
буде сприяти розвитку вашого бізнесу, а завдяки впровадженню інновацій ваша
компанія зможе залишатися на провідних позиціях.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОВИГІДНИХ ВІДНОСИН ІЗ
СПОЖИВАЧАМИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ
ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ
В сучасних мінливих умовах суспільного розвитку, для забезпечення
ринкового успіху, промисловим підприємствам необхідно концентрувати свою
діяльність на створенні та комерціалізації товарних інновацій для найповнішого
задоволення потреб і запитів своїх споживачів. Це не є можливим без
налагодження відносин із цільовими споживачами, а в основі такої позитивної
взаємодії формується споживчий капітал підприємства. Бажано щоб ці
взаємовідносини

із

цільовими

споживачами

були

регулярними

та

взаємовигідними, це дозволить бути в тренді із їх мінливими потребами, і
тільки в такому випадку розроблені товарні інновації будуть ринково
перспективними і користуватися попитом, а промислове підприємство таким
чином посилить свої ринкові позиції та результативність. А, отже, засади
ринково-орієнтованого управління споживчим капіталом підприємства є вкрай
актуальними для оцінки ринкових перспектив створюваних товарних інновацій
і дозволить виводити на ринок такі інновації, які дійсно потрібні споживачам.
Проаналізуємо
підприємства

можна

які

інструменти

застосовувати

посилення
для

оцінки

споживчого
ринкових

капіталу

перспектив

створюваних товарних інновацій. Аналіз низки літературних джерел показує,
що для створення взаємовигідних відносин із споживачами, під час
розроблення товарних інновацій на ранніх етапах інноваційного циклу можна
використовувати: мультиатрибутивну модель товару, спільний аналіз та модель
Кано. Розглянемо їх з точки зору формування системи взаємовигідних
взаємовідносин із споживачами для оцінки ринкових перспектив товарних
інновацій.
Мультиатрибутивна модель товару передбачає розгляд інноваційного
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товару у вигляді набору атрибутів. Цінність інноваційного товару для
конкретного споживача визначається набором його атрибутів, тобто певних
суттєвих невід’ємних властивостей товару, які хочуть бачити споживачі в
товарі і які здатні задовольнити їх потреби. Атрибут інноваційного товару
формується з об’єктивних властивостей, тобто з окремих техніко-економічних
характеристик, так і з їх поєднання. Атрибутом також може бути основна чи
додаткова функція, яку виконує інноваційний товар, або інтегральний чи
одиничний показник якості, або елемент товарного супроводження (ціна,
упаковка, дизайн, форма тощо).
Мультиатрибутивна модель інноваційного товару вимагає постійних і
довготривалих взаємовідносин із споживачами з метою з’ясування кількості
необхідних для аналізу атрибутів і їх важливості для споживачів, а також для
оцінки значимості і присутності кожної техніко-економічної характеристики,
що

формують

певний

атрибут

інноваційного

товару.

Результати

мульатрибутивної моделі використовуються для проектування і вибору
оптимальних комбінацій параметрів інноваційного товару, що забезпечить
максимізацію повної корисності в очах споживачів.
Наступним є спільний (conjoint) аналіз, який дозволяє визначити
найліпшу конфігурацію атрибутів (техніко-економічних характеристик і
параметрів) концепції інноваційного товару з точки зору цільових споживачів.
Даний аналіз також дає можливість простежити вплив головних характеристик
концепції інноваційного товару на переваги споживачів. Суть аналізу зводиться
до побудови профілів концепції інноваційного товару та представлення їх
споживачам, з метою вибору найліпшого профілю. Профіль товару [1] – повний
опис інноваційного товару з конкретним набором рівнів його атрибутів.
Профілі можуть бути представлені у вигляді карток для сортування з
вербальним описом атрибутів, або з графічним зображенням (фото, малюнок),
або у формі розповіді без акценту на тих чи інших атрибутах. Споживачам в
певній послідовності або одночасно демонструються картки з різними
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профілями концепції інноваційного товару. Задача цільових споживачів –
проранжувати всі профілі за значимістю або присвоїти їм бали у відповідності
до певної шкали (визначити рейтинг). На перший погляд може здатися що
процедура спільного аналізу досить проста. Так, вона є простою для окремо
взятого споживача, а ось для дослідника вона є досить складною, оскільки
переваги споживачів потрібно виразити в числових значеннях – в корисностях
рівнів атрибутів та відносних їх вагомостей і на основі залежностей між ними
вибрати найкращу комбінацію рівнів атрибутів концепції інноваційного товару
(найкращий профіль).
І останнім для аналізу є метод Кано. Даний метод допомагає визначити
необхідні та достатні атрибути (властивості, функції) концепції інноваційного
товару. Ця модель дозволяє підприємству класифікувати атрибути своїх товарів
на підставі їх цінності для цільових споживачів. Це дозволяє підприємству
зосередитися на оптимізації найбільш істотних атрибутів конкретного
інноваційного товару і відвернути увагу від необов'язкових або зайвих, не
витрачаючи тим самим час, фінанси і енергію на їх створення і підтримання.
Визначення категорії, до якої буде належати той чи інший атрибут
інноваційного товару, залежить від рівня його функціональності і тієї
задоволеності, яку відчувають споживачі при наявності цього атрибуту в товарі.
Залежно від цих двох параметрів (функціональність і задоволеність), атрибут
(функції) товару буде поміщений в одну з наступних категорій [2, 3]:
обов'язкові чи необхідні (Must-be, M); одномірні чи лінійні (One-Dimensional,
O); привабливі (Attractive, A); неважливі чи байдужі (Indifferent, I); небажані чи
зворотні (Reverse, R); сумнівні (questionable, Q).
Визначення того які атрибути інноваційного товару відносять до якої
категорії Кано, можна на основі опитування споживачів. По кожному атрибуту
задають питання двох типів [2]:
- Позитивне питання: якщо певний атрибут є присутнім в інноваційному
товарі, то як споживач до цього поставиться?
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
237

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

- Негативне питання: якщо певний атрибут є відсутнім в інноваційному
товарі, то як споживач до цього поставиться?
Для відповіді на ці питання споживачу потрібно вибрати 1 із 5 варіантів
відповіді [2]: мені це дуже подобається; мені це подобається; для мене це не має
значення; мене це не влаштовує; мене це абсолютно не влаштовує.
Після

проведення

опитування

результати. Для визначення

потрібно

категорії

проаналізувати

атрибута, відповіді

отримані

респондента

зіставляються з таблицею Кано (табл. 2) [4], де: відповідь по позитивній частині
питання (присутність атрибута) порівнюють з відповіддю по негативній частині
питання (відсутність атрибуту).

Функціональний (атрибут або
функція присутня)

Таблиця 2 – Таблиця Кано
Дисфункціональний
(атрибут або функція відсутня)
мені це дуже мені це
для мене це мене це не
подобається подобається не має
влаштовує
значення
мені це дуже Q
A
A
A
подобається
мені це
R
Q
I
I
подобається
для мене це R
I
I
I
не має
значення
мене це не
R
I
I
Q
влаштовує
мене це
R
R
R
R
абсолютно не
влаштовує

мене це
абсолютно
не влаштовує
O
M
M

M
Q

Примітка. A - привабливі (attractive); M - необхідні (must-be); R - зворотні
(reverse); O - лінійні (one-dimensional); Q - сумнівний результат (questionable); I
- байдужі (indifferent).
Використання результатів отриманих за допомогою методу Кано
дозволить здійснити оптимізацію атрибутів. Основна увага підприємства має
бути зосереджена на обов'язкових атрибутах, оскільки без цих атрибутів
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споживачі просто не захочуть мати нічого спільного з вашим інноваційним
товаром. Після оптимізації всіх обов'язкових атрибутів наступними повинні
бути ті одномірні атрибути, які респонденти визнали найважливішими.
Доцільно також в свій список атрибутів внести кілька привабливих атрибутів.
Таким чином, модель Кано дозволяє зайнятися розвитком і оптимізацією
найбільш затребуваних сторін інноваційного товару, зробивши його ще більш
цінним в очах цільових споживачів. Але це є можливим лише при наявності
взаємовигідних відносин із цільовими споживачами.
Отже, наведені інструменти дозволяють максимально можливо включити
в процес проектування товарних інновацій їх майбутніх споживачів, причому
таке включення має стати основою взаємовигідних відносин підприємства зі
своїми споживачами і посилити споживчий капітал підприємства.
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Посилення мобільності кваліфікованої праці на сучасному етапі
викликано прискоренням технологічних інновацій і процесів глобалізації.
Розширення і різноманіття різних видів міжнародної діяльності створює попит
на ринку інтелектуального капіталу і задає стандарти світової освітньої
системи. Їх масова міграція, особливо з країн, що розвиваються, стає
феноменом нового часу, розвиваючи такі супутні тенденції, як підвищення
рівня освіти та знань населення країн, зниження труднощів у подоланні мовних
бар'єрів у світовій економіці і підвищення міжнародної мобільності людей [3].
Таким чином, формується специфічний сектор міжнародного ринку праці,
пов'язаний

також

із

змінами

структури

попиту

та

пропозиції

на

висококваліфіковану частину мігрантів. Серед вчених і фахівців продовжують
існувати значні розбіжності щодо справжніх причин «відпливу умів».
Міждержавні дослідження вказують на те, що розвитку цього явища багато в
чому сприяють прагнення до кращих умов життя і творчості. В епоху
глобальної інформації відносно високі стандарти життя і праці в економічно
розвинених країнах стають доступнішими, особливо для інтелектуальної еліти
інших країн.
У зв'язку з цим, реальні можливості багаторазового підвищення своїх
доходів і умов для творчої праці стають найважливішими стимулюючими
факторами еміграції з країн, що розвиваються, незважаючи на труднощі і
перешкоди, обумовлені переселенням і адаптацією в новому середовищі.
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Нерідкі випадки, коли країну змушує покинути політична обстановка, расова
дискримінація, недооцінка статусу фахівця високої кваліфікації. Крім того,
цілеспрямована імміграційна політика по залученню висококваліфікованих
фахівців тих держав, які зацікавлені в притоці умів і знають їхню справжню
економічну ціну, також впливає на географію і масштаби інтелектуальної
еміграції з країн, що розвиваються [4].
Перехід до постіндустріального суспільства, в основі економіки якого
лежать інновації, формує високий попит на кваліфікованих працівників, який
не може бути одномоментно задоволений за рахунок внутрішнього ринку праці.
В даний час активно розвиваються нові індустріальні країни, які ще недавно
виступали чистими реципієнтами, тепер стають активними учасниками
глобального ринку кваліфікованої праці, де виступають в ролі конкурентів у
боротьбі за трудові ресурси [1].
В

останні

роки

відзначається

відтік

кваліфікованих

працівників

іммігрантів з країн ОЕСР в азіатські нові індустріальні країни. Цей феномен
відображає мінливий стан цих країн у світовій економіці, а також характеризує
що набирає силу процес зворотної міграції. Близько 34 тис. осіб, що проживали
в Канаді в 1996 р, до середини 2000-х рр. повернулися в Гонконг у 2019-2020
роках. Повернулися - зазвичай молоді, найбільш освічені фахівці. Наприклад,
50% з них мали освіту вище середнього, в порівнянні з 26%, що залишилися в
країні [6].
В даний час досить привабливими для кваліфікованої праці є
функціонуючі високотехнологічні центри інноваційної індустрії та НДДКР і ті,
що створюються в світі. Наприклад, Силіконова долина в США, центр
наукових

досліджень

в

області

біотехніки,

клінічної

медицини

в

Великобританії, «Софія Антиполіс» у Франції і т. д. Винагорода умів в таких
центрах вище, і туди залучається більша кількість кваліфікованих кадрів як
національних, так і зарубіжних. Подібні центри формуються не тільки в
розвинених, але і в країнах, що розвиваються, наприклад, створення зон
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розвитку нових і високих технологій, або технопарків в Південній Кореї,
Малайзії, Китаї, Індії. Незважаючи на те, що їх розцінюють як національні,
іноземна складова і їх міжнародне значення постійно зростають [5].
Одним з найважливіших елементів нової імміграційної політики країн
Заходу став розвиток навчальної міграції, яка економічно вигідна, так як
приносить іноземні інвестиції в національну систему освіти і до того ж стає
джерелом висококваліфікованих кадрів, що вже адаптувалися в країні
навчання.
Характеризуючи сучасну інтелектуальну міграцію як об'єктивне явище в
умовах глобалізації світової економіки і прискорення розвитку її інноваційної
складової, потрібно відзначити, що держави або учасники нового ринку праці,
що втрачають інтелектуальний капітал або його імпортують, знаходяться
сьогодні далеко не в рівноправному або взаємовигідному положенні. І це
створює найгострішу проблему в розвитку міжнародної міграції, особливо для
країн, що розвиваються, які прагнуть швидше подолати відставання і гостріше
потребують висококваліфікованих фахівців і вчених [2].
Отже, для цих країн відплив умів обертається відчутною затримкою в їх
соціально-економічному розвитку.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
У процесі ринкової трансформації виникає значна кількість соціальноекономічних проблем, які гальмують соціально-економічний розвиток країн з
перехідною економікою. Однією з таких актуальних проблем, що стоїть перед
українським суспільством, є висока диференціація доходів населення. Високий
рівень соціально-економічної нерівності доходів населення призводить до
соціальної напруженості в суспільстві та не дає можливості вийти на рівень
сталого соціально-економічного розвитку.
Сучасні

реалії

господарювання

формують

перед

національними

економіками нові орієнтири: перехід на нові технологічні уклади, використання
новітніх прогресивних ресурсозберігаючих, високотехнологічних, екологічних
моделей функціонування, що особливо актуалізує питання їх структурної
трансформації. В Україні проблему структурної перебудови визначено Стратегією
національної безпеки [4] як відправну передумову забезпечення прийнятного
рівня економічної безпеки держави.
Структурна трансформація, крім економічного, має чітко виражений
соціальний прояв, що розкриває пряму залежність структурних зрушень
економіки та зростання добробуту населення, підвищенням рівня та якості життя.
З огляду на це, особливого значення набуває орієнтація структурної
трансформації економіки на досягнення соціально-економічної ефективності та
прийнятного рівня соціально-економічної безпеки.
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В таких умовах осмислення проблеми безпеки набуває особливої
актуальності. У найбільш загальному розумінні безпека - це ступінь захищеності
об'єкта від внутрішніх і зовнішніх деструктивних впливів, достатній для його
повноцінного існування та розвитку.
Безпека - складне, багатопланове та багатогранне соціальне явище, що
відбиває суперечливі інтереси у відносинах різних господарюючих суб'єктів.
Економічна безпека частіше за все розглядається як здатність суспільного
виробництва як економічної системи забезпечувати реалізацію економічних
інтересів [2, c. 21]. Економічна безпека - це стан економіки, при якому
забезпечується ефективне задоволення суспільних потреб як на національному,
так і міжнародному рівні, і при цьому в повній мірі забезпечується захист від
негативних впливів і нанесення шкоди господарському комплексу країни [1].
На сьогодні в економічній науці не сформувалося єдиного трактування
терміну «економічна безпека». Одні автори визначають економічну безпеку як
сукупність умов, що захищають господарство країни від зовнішніх та внутрішніх
загроз. Другі пов'язують економічну безпеку з таким станом економіки країни,
який дозволяє захищати її життєво важливі інтереси. А інші під економічною
безпекою мають на увазі здатність економіки забезпечувати ефективне
задоволення суспільних потреб на міжнародному і національному рівнях.
Економічна безпека також являє собою такий стан економічної системи,
який забезпечує її подальший прогресивний розвиток в умовах деструктивних
чинників, знижуючи ймовірність нанесення їй шкоди. Рівень економічного
розвитку є найважливішим фактором, який зумовлює більшість економічних та
соціальних характеристик країни. Даний показник переважно визначається
величиною виробленого валового внутрішнього продукту на душу населення.
Однак цей показник не відображає особливостей розподілу цього продукту між
всіма учасниками суспільного відтворення.
Одним з найважливіших наслідків неконтрольованого переходу до ринкової
економіки і перебудови механізму перерозподілу національного доходу в Україні
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стала поява безлічі соціальних проблем, найгострішою з яких є зростаюча
диференціація доходів населення. Проблема соціально-економічної нерівності на
сьогодні не вирішена. Соціально-економічна нерівність впливає на економіку
неоднозначно. При нормальному рівні нерівності (соціально прийнятному) може
відбувається поступальне економічне зростання, активний соціально-економічний
розвиток, що стимулюють розширення соціальних програм. Однак при
надмірному рівні нерівності (непродуктивному) особливо гостро проявляється
вплив дестабілізуючих факторів, що негативно позначається на суспільних
настроях, стримують економічне зростання, знижують стимули населення до
розвитку і породжують інші загрози економічній безпеці держави.
Вважаємо, що економічну безпеку слід розглядати як захищеність
економічних відносин, що визначають прогресивний розвиток економічного
потенціалу країни і забезпечують підвищення рівня добробуту всіх членів
суспільства, включаючи його окремі соціальні страти та групи. В теорії
економічної безпеки до індикаторів, що відображає ступінь соціальної нерівності
відносять: чисельність населення з грошовими доходами нижче величини
прожиткового мінімуму, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині, середньодушові
грошові доходи населення. На сьогоднішній день можна говорити про те, що
недостатній обсяг доходів громадян становить загрозу для подальшого соціальноекономічного розвитку країни.
Необхідно

відзначити,

що

серйозну

загрозу

економічній

безпеці

представляє не тільки бідність, а й нерівномірний розподіл доходів, соціальна
несправедливість. У свою чергу наявність цих факторів має негативний вплив на
стан економічної безпеки в усій соціально-економічній системі.
Поглиблення економічної диференціації і зростання бідності є гальмом
економічного зростання, по-перше, через збільшення норми заощаджень багатої
групи населення, по-друге, через зниження попиту на товари, що, в свою чергу,
має наслідком скорочення ВВП. Таким чином, високий рівень бідності в

______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
246

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

сукупності з економічною диференціацією знижують економічне зростання та
виступають прямими загрозами економічної безпеки держави.
Все це разом з обмеженнями витрат на здоров'я, освіту, інші потреби знижує
якість людського потенціалу, його ефективність. Тривалий стан бідності, низьких
рівня та якості життя призводять до того, що група населення, яка опиняється за
межею бідності, має негативні соціальні показники, які «успадковується» дітьми
цих людей. Незалежно від первинних причин бідності, раз виникнувши, вона
починає самовідтворюватися. Чим більший відсоток населення перебуває за
межею або близько до межі бідності, тим більше шансів потрапити в «порочне
коло бідності». Країні, в якій значна частина населення живе в бідності, набагато
важче стати конкурентоспроможною, зайняти гідне місце в системі міжнародного
поділу праці.
Значний вплив на диференціацію населення має тіньова економіка, одна з
головних загроз економічної безпеки держави. Взаємодія населення в умовах
тінізації

економічних

відносин

передбачає

подвійну

втрату

бюджетних

надходжень: по-перше, через витрату коштів населення в секторах економіки,
пов'язаних з «тіньовою» діяльністю, по-друге, через отримання доходів та
прикладання трудових зусиль в секторах, пов'язаних з «тіньовою» економікою,
по-третє, через участь домашніх господарств (некорпоративних підприємств) в
тіньовій діяльності [3]. Все це порушає стан економічної безпеки держави та
сприяє розширенню розривів в доходах населення.
Також високий рівень бідності та значна соціальна нерівність стримують
формування середнього класу, що є однією з основ стабільності країни, що
володіє високою економічною корисністю з точки зору сплати податків, впливу на
прогрес і розвиток країни, розвиток малого підприємництва тощо. Нечисленність
середнього класу знижує економічну безпеку держави, має негативний вплив на
інвестиційну та інноваційну активність.
Проблема забезпечення економічної безпеки особливої гостроти набуває в
умовах

нестабільності

соціально-економічного

розвитку.

Таким

чином,
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першочерговим завданням держави в таких умовах є досягнення такого рівня
економічної безпеки, який гарантував би внутрішню стабільність, активну участь
в міжнародному поділі праці і одночасно підтримував би національний
суверенітет, забезпечуючи поступове зростання якості життя населення країни.
Таким чином, основними загрозами економічної безпеки, що породжені
соціально-економічною нерівністю, є нестабільність, соціальна напруженість,
зниження потенційного економічного зростання, зниження рівня розвитку
людського потенціалу, розмиття середнього класу, тінізація економічних
відносин, загострення суспільних протиріч. Тому зниження соціально-економічної
нерівності є необхідною складовою механізму забезпечення економічної безпеки
держави.
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізація фінансових систем - це об'єктивний і природний процес
розвитку ринкової світової економіки. В результаті значного зростання
виробництва з середини XX століття і появи транснаціональних компаній
(ТНК) світ перейшов до нової фази, фази глобалізації.
Фінансові ринки перестали носити національний характер, завдяки дешевій
робочій силі Азія перетворилася на виробничий майданчик для всього світу.
Інвестиційні засоби стали перекочовувати на схід, а звідти у вигляді
матеріальних цінностей назад на Захід. Поява нових фінансових потоків і
глобалізація фінансових систем привели до лобіювання інтересів ТНК у всьому
світі, звідси збільшення лібералізації і зміна правових норм і цінностей.
Нині глобалізація економіки є однією з головних тенденцій в розвитку
сучасного світу. Вона знаходить своє вираження в посиленні інтеграції
національних економік, зростанні міжнародної кооперації, лібералізації ринків
товарів, послуг і капіталу. Відмінною рисою глобалізації являється підвищена
мобільність капіталу в просторі між країнами, посилення ролі міжнародних
фінансових ринків (валютних, кредитних, фондових), придбання міжнародним
капіталом самостійного і самодостатнє значення. У цих умовах фінансова
глобалізація стає однією з визначальних характеристик процесу економічної
глобалізації.
Світові фінансові ринки все більше відриваються від сфери виробництва і
торгівлі. В результаті росте число і об'єм фінансових спекуляцій, з'являються
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нові учасники ринку і нові фінансові інструменти, формуються нові можливості
у фінансового капіталу для самовозрастання, минувши сферу виробництва. При
цьому не лише посилюється вплив таких нових учасників фінансового ринку як
страхові компанії, інвестиційні компанії і фонди, але і формується особливий
тип капіталу - фінансовий за формою руху і спекулятивний за змістом.
У свою чергу, безконтрольний рух капіталу веде до нерівномірного
розподілу фінансових ресурсів між регіонами, дестабілізуючи тим самим
світову економіку, посилюючи залежність національних економік від світових
фінансів, що в підсумку може підірвати міжнародну фінансово-грошову
систему і спровокувати затяжну фінансову кризу. У міру інтернаціоналізації
грошово-кредитних ринків, національні економічні системи стрімко втрачають
можливості регулювання власного розвитку, контроль над фінансовими
потоками, масштабами і контурами участі в міжнародному поділі праці. Для
одних країн це обертається зміцненням домінуючих позицій, для інших
(головним чином країн, що розвиваються) - втратами у вигляді наростаючої
техніко-технологічної та соціальної відсталості, неминучими деформаціями в
структурі господарства. У цих умовах особливої актуальності набувають
дослідження

напрямків

впливу

фінансової

глобалізації

на

розвиток

національних економік, а також пошук заходів по контролю і управлінню
можливими наслідками фінансової глобалізації.
Роль і практика запозичення інститутів посилюється і стає більш
поширеною в епоху глобалізації, але якісно дає абсолютно неоднозначні
результати.

Спрямована на розвиток, підвищення темпів економічного

зростання, добробуту та іншу діяльність міжнародних організацій в умовах
глобалізації в дійсності консервує ситуацію, що склалася залежності і
збільшують нерівність.

Програми розвитку

не сприяють зростанню

економічної самостійності та соціальної активності в країнах, що розвиваються.
Країни, що розвиваються виявляються перед новим викликом: як підтримати
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імпульси розвитку і забезпечити його стійкість під час відсутності міжнародної
допомоги.
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РИНОК ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У системі ринкових відносин важливе місце займає ринок праці, на якому
стикаються інтереси працездатних людей і роботодавців, що представляють
державні, муніципальні, громадські та приватні організації. У сучасну епоху
зайнятість стала однією з гострих соціально-економічних проблем, хвилюючих
і державу, і суспільство, і окремих людей. І з кожним новим десятиліттям її
гострота не тільки не слабшає, але, навпаки, все більш наростає.
Для всіх країн світу зайнятість займає провідне місце в системі
соціальних та економічних проблем і разом з показниками рівня життя є
важливим

індикатором

соціальних

процесів. Більш

повна і

ефективна

зайнятість досягається завдяки її державному регулюванню. Необхідність
вирішення проблем ефективної зайнятості населення в сучасному світі набуває
все більшої актуальності, в тому числі і в Україні [2].
В сучасному світі

інформаційно-комп'ютерні технології стрімко

проникають в усі сфери життєдіяльності людини. Як наслідок головною
тенденцією

ХХІ

століття

є

формування

інформаційного

глобального

суспільства, що зумовлює появу інноваційних мережевих компаній та
інноваційних форм людського капіталу.
Ринок праці є найбільш чутливим індикатором змін, що відбуваються в
ринковій економіці, і піддається істотній зміні під впливом процесів
цифровізації. Глобальна цифрова економіка розглядається як рушійна сила
економічного зростання, здатна привести до значних економічних зрушень на
різні сфери, в тому числі на ринок праці. Відбувається становлення якісно
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нових умов економіки, що формують новий сегмент глобального ринку праці –
цифрового ринку.
Цифровий ринок праці – це специфічний сегмент глобального ринку
праці, на якому формуються дистанційно попит і пропозиція на трудові
цифрові послуги, при цьому взаємодія його суб'єктів відбувається виключно з
впровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій [1, с. 39].
В умовах цифровізації, з'являється необхідність регулювання попиту і
пропозиції на ринку праці. В результаті необхідно приймати певні заходи щодо
розвитку інформаційних технологій як підприємствам, так і безпосередньо
самим працівникам. З боку підприємств необхідно оновлення виробничого
парку обладнання й технологій, для того щоб приймати «цифрових»
співробітників на нові робочі місця і в подальшому їх навчати. В умовах
цифровізації робочі місця повинні мати можливість трансформації, з
урахуванням нових завдань і технологій. З боку самих працівників потрібно
підвищувати свою кваліфікацію, особисті знання і якість. Однак в сучасних
умовах цифрової економіки потенційному працівникові стає складніше
догодити вимогам роботодавця. Це обумовлено процесом роботизації, який є
одним з принципів Індустрії 4.0.
У зв'язку з прискоренням технологічного прогресу професії починають
з’являтися і зникати все швидше і швидше з ринку праці. На сьогодні існують
різні прогнози щодо сценаріїв вивільнення робочої сили. Так, за оцінками
McKinsey Global Institute’s «від 400 до 800 мільйонів людей може бути
вивільнено за допомогою автоматизації та потребуватиме створення нових
робочих місць до 2030 року в усьому світі» [5]. Одночасно дослідниками
пропонується бачення зростання нових робочих місць. Наприклад, є прогнози,
що від 300 до 365 мільйонів нових робочих місць може бути створено у таких
сферах, як споживчі товари тривалого користування, дозвілля, фінансові та
телекомунікаційні послуги, житло, охорона здоров'я та освіта під впливом
зростаючих доходів споживчих класів населення у країнах, які розвиваються.
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Зокрема, у сфері догляду за здоров'ям, за літніми людьми очікується зростання
до 130 млн нових робочих місць до 2030 року, в ІТ-сфері від 20 до 50 млн
робочих місць; у будівельному секторі від 80 до 200 млн робочих місць,
оскільки зростатиме попит на архітекторів, інженерів, столярів та робітників
інших будівельних спеціальностей, машиністів; у сфері енергозбереження до 10
млн нових робочих місць; від 50 до 90 млн робочих місць у сфері догляду за
дітьми, дошкільного виховання, прибирання, приготування їжі та садівництві.
Дослідниками прогнозується, що в 2030 році виникне попит від 8 до 9 % на
нові види професій, які ще не існують, 5% професій зникне в результаті їх
повної автоматизації, а 60% професій можливо буде автоматизовано на 30%,
що загрожує відповідним скороченням робочої сили.
Вчені стверджують, що процеси цифровізації можуть призвести до
структурної безработіци тільки в короткостроковій перспективі, так як в
довгостроковому і середньостроковому періоді відбудеться адаптація системи
підготовки кадрів за новими спеціальноня. Таким чином, більш суттєвими є
зміни не стільки зайнятості (автоматизація та подальший стрибок безробіття),
скільки переміщення робочої сили між секторами економіки, зміни змісту праці
професій, що безпосередньо впливатиме на зміни попиту на кваліфікаційні
компетенції працівників [3, с.139].
Отже у сучасних умовах основними тенденціями на ринку праці є: зміна
структури зайнятості за галузевою ознакою, гнучкістю та рівнем цифровізації.
Істотно змінюється формат взаємовідносин працівників і роботодавців. Зростає
частка гнучких форм занятості, збільшується роль інтелектуальної праці в
порівнянні з традиційною фізичною працею. Тому для запобігання зростанню
безробіття необхідно проводити систему заходів: розвиток системи державної
служби зайнятості, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів; державну підтримку нетрадиційним сферам
зайнятості; надання квот робочих місць для представників найбільш вразливих
груп на ринку праці та інші заходи щодо зниження рівня безробіття [4].
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
254

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Список використаних джерел
1. Азьмук Н. А. Сущность, особенности и функции цифрового рынка труда /
Весник национального университета им. Тараса Шевченка. – 2015, 5(170). – с.
38-43
2. Кім М. Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний
посібник / М. Н. Кім. – Х .: Точка, 2015. – 308 с.
3. Панькова О. В., Іщенко О. В., Касперович О. Ю. Сфера праці та
зайнятість в умовах цифрової трансформації: пріоритети для України в
контексті глобальних трендів і становлення Індустрії 4.0./ Економіка
промисловості. – 2020, 2 (90). – С. 133-160.
4. Ринок праці в Україні: особливості, тенденції розвитку: [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://precon.donnuet.education/pdf/donets/donets19.pdf
5. James Manyika, Susan Lund, Michael Chui, Jacques Bughin, Jonathan
Woetzel, Parul Batra, Ryan Ko, and Saurabh Sanghvi (2017). Jobs lost, jobs
gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages: [Електронний
ресурс] – Режим доступу: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-ofwork/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-andwages

______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
255

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Нестеренко О.М.

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії
та економічних методів управління
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Оганесян М.М.

магістрант кафедри економічної теорії
та економічних методів управління
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ
Монетарна політика центральних банків як складова частина економічної
політики забезпечує фінансово-кредитне підґрунтя для стабільного соціальноекономічного розвитку країни в цілому і кожного суб’єкта, що в ній проживає,
зокрема. Саме тому питання теорії і практики грошово-фінансового сектору і
монетарної політики постійно перебувають у центрі уваги не тільки фахівців, а
й широких верств населення.
Сучасна

теорія

та

практика

свідчать

про

різноманітність

використовуваних методів та інструментів і розмаїття наслідків їхньої дії на
різні економіки. Проте однією з передумов успішності обраних владою
монетарних режимів є врахування особливостей економічного стану країни та
розроблення таких механізмів монетарного впливу на економіку, які
максимально зважатимуть на національну специфіку та нівелюватимуть вплив
негативних факторів на трансмісійні канали грошово-кредитного регулювання.
Економічний розвиток будь-якої країни відбувається шляхом дії
ринкових механізмів, а також за умови державного впливу на економіку.
Одним із напрямів державного втручання в економічні процеси є монетарна
політика. Монетарна (грошово-кредитна) політика - це комплекс заходів, які
здійснює держава в особі центрального банку у сфері грошового та фінансовокредитного секторів, спрямованих на досягнення визначених стратегічних
цілей економічного розвитку країни. Монетарна стратегія як складова
монетарної політики – це система заходів, що передбачає декларування
стратегічних (кінцевих) цілей, обрання проміжних цілей, реалізацію механізмів
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прогнозування,

створення

операційного

середовища

(наявність

кола

інструментів), обрання індикаторів (змінних), які забезпечуватимуть монетарну
владу корисною інформацією щодо впливу на грошовий ринок, розроблення
комунікаційної стратегії щодо операторів ринкового середовища тощо.
У способі реалізації економічної політики протягом останніх 20-30 років
прийшло до суттєвих змін, які стосуються – забезпечення низького рівня
безробіття, боротьби з інфляцією і забезпечення цінової стабільності. До 1970-х
років «інфляція» та «безробіття» сприймалась фінансистами як взаємопов’язані
два циклічні показники, розвиток яких міг контролюватись механізмами
фіскальної політики та грошової політики. В сучасності переважає думка, що
грошова політика повинна здійснюватись для досягнення стримування
інфляційних процесів. Щоб грошова політика мала відповідну довіру,
необхідно, щоб центральні банки як інституції, що реалізують грошову
політику були незалежні. Відзначимо, що Маастрихтський договір визначає
інструменти, які б повинні були використовуватись ЄСЦБ при реалізації єдиної
монетарної політики. Таким чином розробка стратегії грошово-кредитної
політики відбувається шляхом визначення її основної кінцевої цілі та
проміжної цілі (цілей) і повноважень, що можуть бути делеговані монетарній
владі. Доведено, що основними макроекономічними показниками стратегічного
розвитку є зростання виробництва, стабільний рівень цін, зайнятість робочої
сили, сальдо платіжного балансу тощо. Серед кінцевих цілей провідною для
центрального банку є боротьба з інфляцією, зберігання внутрішньої і
зовнішньої вартості національної валюти через використання ринкових
механізмів фінансування інвестицій. Поряд із кінцевими і проміжними цілями
грошово-кредитна політика повинна ставити селективні цілі, що полягають в
орієнтації кредитного процесу на пріоритетні напрямки розвитку і однаковою
мірою

можуть

стосуватися

економічного

сектора.

Найбільш

серйозні

трансформації відбулися в інструментах регулювання центральним банком
грошового обігу: спостерігаються зміни в цілях їхнього застосування (так,
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мінімальні резервні вимоги усе частіше спрямовані на створення сприятливих
умов, що полегшують сприйняття ринком інших регулюючих заходів);
змінилася роль окремих методів – зросло значення операцій на відкритому
ринку; модифікувалися способи використання традиційних методів, що
позначилося на частоті перегляду норм резервних вимог, їхньому загальному
рівні, діапазоні використання.
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ПРОТИРІЧЧЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У сучасних умовах розвиток інформаційно-комунікативних технологій, а
також цілого ряду їх застосувань та нових цифрових інструментів, дозволяють
не лише підвищувати продуктивність праці в окремих високотехнологічних
сферах, але і робить можливими ряд раніше недоступних результатів у інших
ринкових нішах та традиційних секторах. Цифрова революція, процес
дигіталізації економіки, трансформація взаємодії працівників та роботодавців
на тлі становлення всіх більш загрозливих антиконкурентних практик – все це
робить виправданим та необхідним подальше вивчення та наукову розробку
даної проблематики.
Можливо сказати, що саме в сьогоднішніх умовах складаються
сприятливі умови до формування великих, часто централізованих та
вододіючих колосальними ресурсами гравців у вигляді технологічних гігантів,
цифрових платформ і ТНК. Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft – саме
так, можливо, лише з різницею в порядку перелічення, сьогодні виглядає
список найбільших за ринковою капіталізацією компаній світу [1]. При цьому
капіталізація найбільшої компанії світу, Apple, вже перевищила відмітку $2
трлн., що означає значно більший показник, чим мала найбільша компанія світу
ще десять років тому. По суті, технологічні гіганти зробили раніше неможливе
–

перетворили

на

свою

ринкову

та

фінансову

владу

нафтових

та

телекомунікаційних гігантів «минулого» (слід зазначити, що не дивлячись на
те, що ці компанії вже не входять у список 10 найбільших у світі, вони все ще
домінують в окремих секторах, не потребуючих постійних інновацій).
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Цифрова економіка, її продукти та послуги, доступні в будь-якій точці
світу, зробили можливим небачене раніше розширення баз користувачів і
клієнтів. Так, компанія з невеликого міста, наприклад, у Канаді (і практично у
будь-якій іншій країні світу), може здійснювати рекламне просування своєї
продукції на будь-якому цікавому їй глобальному або регіональному ринку, і
при цьому, якщо її продукція є цифровою (наприклад, додаток, платформа або
онлайн-інструмент), практично не несе додаткових витрат при масштабуванні
своєї ринкової присутності.
Тим не менш, не дивлячись на всі переваги та нові, раніше неможливі
особливості ринкових взаємозв'язків у рамках цифрової економіки, варто також
звернути увагу на цілий ряд суттєвих обмежень або навіть загроз, пов'язаних з її
подальшим посиленням та розширенням. Так, наприклад, користувачі навіть
найбільших Інтернет-платформ та рішень сьогодні не можуть бути забезпечені
повною впевненістю у надійності зберігання своїх даних. Вельми актуальним в
цьому плані є приклад найбільшої в світі соціальної мережі Facebook, яка у
квітні 2019 року піддалася атаці хакерів. В результаті цього дані більше 540
мільйонів користувачів виявилися скомпрометованими і були виставлені у
відкритому доступі у вигляді архівного файлу розміром 146 гігабайт, що містив
перелік лайків, реакцій на пости, імен, номерів облікових записів тощо [2].
Також можна окремо відзначити активне формування нових форм
зайнятості із використанням сучасних інструментів у вигляді веб-сайтів,
платформ та ін. Цифрові компанії в сьогоднішніх умовах не прагнуть до того,
щоб створити довгострокову повну зайнятість для нового співробітника, а
навпаки намагаються побудувати взаємодію з ним на основі виконання
короткочасних проєктів. Цей вид зайнятості, що називається «фріланс» (від
англ. «Freelance»), є особливо актуальним для країн, що розвиваються, за умови
надання можливості роботи на віддаленій основі. Хоча, наприклад, у США т.зв.
«фріланс-економіка», навіть в умовах пандемії 2020 року, вже досягла розмірів
більше $1,2 трлн., при цьому показавши щорічний приріст у розмірі 22% [3].
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Крім цього, незважаючи на масштабні тенденції розширення зайнятості,
слід також відзначити ростучу загрозу масової автоматизації (в окремих
випадках більш ніж на 90%) багатьох професій. Відповідно до методології,
запропонованої дослідниками Фрей та Осборн у 2013 році, що стосується ЄС,
доля робочих місць під загрозою комп'ютеризації коливається від 45% до 60%.
Більше того, за їхніми оцінками, такі професії як аудитор, бухгалтер та змішані
напрями,

мають

98%

вірогідність

заміни

їх

функцій

автоматичними

програмами вже в найближчому майбутньому [4].
Також важливим є аспект конкуренції на цифрових ринках. Справа в
тому, що сучасні технологічні платформи за більшою частиною здійснюють
свою діяльність без наявної сильної інституційної підтримки та регулювання,
що часто призводить до неможливості діючих антимонопольних законів
ефективно контролювати їх розширення. У даному плані можна надати кілька
даних: для ринку пошукової системи Google на даний момент становить
коливається навколо 90%; в той же час, доля Facebook на ринку соціальних
мереж складає більше 74% [5, 6].
Ці приклади є далеко не одиничними, що приводить до констатації
необхідності формування своєчасної в тому числі інституційної реакції на
розвиток цифрових технологій, запобігання законодавчого запізнення та появи
нових монопольних формувань на цифрових, високотехнологічних

та

динамічних ринках.
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СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Фінансова система — це сукупність окремих її ланок, що мають
особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які
зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки,
певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення
економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств
населення, господарських структур, окремих громадян[2, с. 176].
Фінансові системи держав можуть вирізнятися за структурою та
функціями. Це зумовлено видами форм власності, політичними орієнтирами
правлячих еліт, рівнем економічного розвитку держави тощо. Нині у світі
нараховується понад 20 різних моделей фінансових систем окремих держав. За
наявності певних відмінностей вони мають спільну основу в переліку окремих
ланок.
За єдиної сутності фінансових відносин існують певні особливості в
створенні

та

використанні

фінансових

ресурсів,

які

зосереджені

в

розпорядженні держави, підприємницьких структур, певних фінансових
інституцій

для

фінансового

забезпечення

їхньої

діяльності.

Оскільки

концентрація фінансових ресурсів проводиться у відповідних грошових
фондах, фінансова система визначається як сукупність окремих її ланок, що
мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які
зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектору економіки,
певних фінансових інституцій, домогосподарств для фінансового забезпечення
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економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих верств
населення, господарських структур, окремих громадян.
А внутрішньою будовоюфінансова система являє собою сукупність
відносно відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які
відображають специфічні форми й методи розподілу і перерозподілу валового
внутрішнього продукту Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою
сукупність фінансових відносин. В основу виділення сфер покладено рівень
економічної системи:
- рівень мікроекономіки — фінанси суб’єктів господарювання;
- рівень макроекономіки — державні фінанси;
- рівень світового господарства — міжнародні фінанси;
- забезпечуюча сфера — фінансовий ринок[4].
Ланка фінансової системиє відособленою частиною фінансових відносин.
Її виокремлення проводиться за ознакою наявності або відособленого фонду
фінансових ресурсів, або специфічних форм і методів фінансових відносин.
Західна фінансова наука трактує поняття фінансової системи більш
звужено. Зокрема, Зві Боді та Роберт К. Мертон (Нобелівський лауреат з
економіки 1997 р.) у підручнику з курсу фінансів, що вивчається при підготовці
спеціалістів за програмою МВА, зазначають, що «фінансова система включає
ринки, посередників, фірми, що надають фінансові послуги, та інші інституції, з
допомогою яких домогосподарства, приватні компанії та урядові організації
реалізують фінансові рішення, які вони приймають»
Фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю структурою,
оскільки вони є відображенням існуючої моделі економіки, але у всіх у них є
загальна ознака — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які різняться
методами мобілізації і напрямами використання. Нині у світі налічується понад
20 різних моделей фінансових систем окремих держав.
Державні фінансиохоплюють: державний та місцеві бюджети; державні
фонди цільового призначення; державний кредит; фінанси підприємств і
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організацій державної форми власності. У сфері державних фінансів грошові
потоки відображають відносини перерозподілу ВВП. Переважно це зовнішні
відносини. Провідне місце у державних фінансах належить бюджетам різних
рівнів, які об’єднуються в Україні у зведеному бюджеті держави[1, с. 35].
Мобілізуючи доходи до бюджету, держава впливає на фінансові
можливості господарських структур і громадян, використовуючи насамперед
податковий механізм (за допомогою об’єктів оподаткування, ставок податків і
пільг в оподаткуванні), а також створюючи сприятливий інвестиційний клімат
для залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема, через надання
привілеїв в імпорті, створення спеціальних економічних зон, технополісів
тощо.
Із бюджету фінансуються операційні та інші витрати на розвиток
агропромислового комплексу, надаються дотації вугільній промисловості,
спрямовуються капіталовкладення в об’єкти загальнодержавного значення,
фінансуються науково-технічні програми.
Державні фонди цільового призначення концентрують у своєму
розпорядженні майже чверть усіх фінансових ресурсів держави. До них
належать: Пенсійний фонд та інші соціальні фонди.
Така ланка фінансової системи, як державний кредит, покликана
мобілізувати фінансові ресурси для фінансування витрат із бюджету, котрі не
відшкодовуються його доходами. Кошти державного кредиту, як правило,
спрямовуються на покриття бюджетного дефіциту. Через державний кредит
держава має змогу впливати на інфляційні процеси в бік їх зменшення.
Фінансовий ринокяк сфера фінансової системи включає ринок грошей,
кредитних ресурсів, цінних паперів і фінансових послуг.
Ринок грошей, або валютний ринок, — це створення фондів фінансових
ресурсів для здійснення зовнішньоторговельних операцій[5].
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Ринок кредитних ресурсів є формою залучення тимчасово вільних коштів
на інвестиційні та інші потреби. Регулюється ринок кредитних ресурсів за
допомогою облікової ставки Національного банку України.
Ринок цінних паперів — це мобілізація коштів на потреби господарської
діяльності через випуск і реалізацію цінних паперів, які є гарантом повернення
вкладених коштів і одержання доходу. Операції з реалізації цінних паперів
здійснюються на фондовому ринку. Ринок фінансових послуг в Україні лише
формується. Важливу роль у фінансовій системі має відігравати така її сфера,
як страхування. У ній формуються фонди фінансових ресурсів, основне
призначення яких — покрити втрати економіки та окремих громадян, що
виникли

з

непередбачених

причин.

Страхові

фонди

перебувають

у

розпорядженні страхових компаній і можуть бути використані також як
інвестиційний та кредитний ресурси в економіці до настання страхового
випадку. Деякі економісти до складу фінансової системи включають також
фінанси домогосподарств До доходів домогосподарств належать доходи від
продажу власного капіталу, землі, продукції підсобних господарств, доходи,
одержані від здавання в оренду майна, відсотки на капітал, вкладений у цінні
папери, тощо.
До видатків домогосподарств належать витрати на придбання споживчих
товарів, оплату наданих послуг і виконаних робіт, формування заощаджень,
купівлю цінних паперів та інші витрати. Домогосподарства тісно пов’язані з
іншими ланками фінансової системи. Так, домогосподарства отримують кошти
з бюджету та від господарських структур у вигляді оплати праці та одержання
безоплатних послуг від держави. Зі свого боку, домогосподарства вносять
платежі до бюджету та централізованих фондів, беруть участь у формуванні і
використанні страхових фондів, є суб’єктами фінансового ринку.
Сфера міжнародних фінансів відображає перерозподільні відносини на
світовому рівні. Міжнародні фінансові відносини характеризують грошові
потоки між суб’єктами різних країн: між урядами, між підприємствами,
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громадянами й урядами. Так, наприклад, недоліки в організації фінансової
діяльності підприємницьких структур, їх збитковість зменшують надходження
до бюджетної системи, централізованих цільових фондів, страхових фондів. Це
звужує фінансові можливості держави, зумовлюючи дефіцит бюджету.
Наявність дефіциту бюджету може призвести до зростання інфляції або
державного боргу, що негативно позначиться на діяльності всіх учасників
фінансового ринку. Розлад фінансової системи може спричинити фінансову
кризу в державі. На поверхні явищ фінансова криза проявляється у зростанні
бюджетного дефіциту, державного боргу, інфляції. Як наслідок — значне
зниження платоспроможності підприємницьких структур, життєвого рівня
населення, соціальне розшарування в суспільстві[3].
Основними напрямками подолання фінансової кризи може бути зокрема:
запровадження жорсткого режиму економії щодо витрачання бюджетних коштів,
передусім на управління, оборону, фінансування збиткових і низькорентабельних
виробництв, різні види дотацій; визначення доцільності фінансування деяких
соціальних витрат; зменшення обсягів фінансових запозичень, насамперед
зовнішніх; удосконалення інструментів залучення до інвестиційної сфери
особистих накопичень населення; забезпечення фінансової підтримки малого
бізнесу; оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету.
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СУЧАСНІ ЗМІНИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Міжнародна торгівля є важливою умовою для економічного зростання
країн світового співтовариства. У сучасних умовах роль міжнародних
торгівельних відносин особливо зростає, коли виникає глобалізація світового
господарства то тоді відбувається міжнародний поділ праці та починають
розвиватися процеси міжнародної економічної інтеграці. Міжнародна торгівля
є важливим напрямом господарської діяльності також для України, вона свій
вклад вносить в пріоритети розвитку експортного національного потенціалу.
Наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, окремих видів
новітніх машин і технологій завдяки розвитку зовнішньоторговельних зв'язків
та деяких споживчих товарів [5].
Актуальність теми полягає в тому, що міжнародна торгівля на сьогодні
має важливе значення для розвитку економіки, вона представляється у
світогосподарських зв’язках, за допомогою яких функціонує національна
економіка, тому виявити її впливовість є важливим у наш час.
У 2019 році ми стали свідками справді тектонічного зрушення в географії
української торгівлі товарами.
По-перше, Росія втратила лідируючі позиції як торговий партнер
України.
По-друге, Китай став найбільшим партнером.
По-третє, торгівля товарами ЄС значно сповільнилася. Тому варто
розглянути ці зміни більш детально[4].
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Загалом, зменшується роль Росії у зовнішній торгівлі товарами
України. Ця тенденція прискорилася в 2019 році на тлі запровадження нових
торгових обмежень між країнами. У грудні 2018 року Росія запровадила санкції
щодо імпорту понад 200 товарів з України, а в квітні 2019 року додала до цього
списку ще близько 140. Крім того, експорт деяких російських товарів в Україну
був або заборонений, або підлягав новій системі дозволів. Україна відповіла
продовженням переліку товарів, заборонених до ввезення з Росії. Ці заходи
скоротили експорт України до Росії на 10%, а імпорту - на 13%.
Таким чином, вартість товарної торгівлі України з Росією зменшилась до
10 млрд. Доларів, приблизно до рівня на початку 2000-х. Як результат, у 2019
році Росія вперше втратила позицію найбільшого торгового партнера України
серед окремих країн. Це стосувалось як експорту, так і імпорту.
В обох випадках Китай став головним партнером, випередивши Польщу в
експорті та Німеччину в імпорті. Якщо за останні кілька років зростаюча роль
Китаю в імпорті була очевидною, той факт, що Китай перевершив Польщу як
провідного індивідуального партнера України в експорті, став несподіванкою.
На початку року Польща була основним торговим партнером, але
ситуація змінилася пізніше. Експорт до Китаю швидко зростав завдяки
постачанню сільськогосподарської продукції та руди, тоді як експорт до
Польщі почав сповільнюватися. Це підводить нас до третьої зміни, а саме до
уповільнення торгівлі України з Європейським Союзом.
Торгівля між ЄС та Україною відновила зростання в 2016 році, і протягом
трьох років вона зростала швидше, ніж торгівля з іншими торговими
партнерами. Основним рушієм зростання торгівлі з ЄС був експорт на фоні
поступового запровадження Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ПВЗВТ)[1].
У 2019 році тенденції змінилися. За даними Укрстату, український
експорт товарів до ЄС у січні-листопаді зріс на дуже помірні 4%, поступово
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сповільнюючись, тоді як експорт до Китаю зріс на 70%, а загальний експорт на 6%[2].
Експорт до Польщі, яка є найбільшим пунктом експорту України в ЄС,
уповільнився лише до 2% порівняно з двозначним збільшенням за попередні
три роки. Також значно сповільнився експорт до Німеччини. Хоча загальне
уповільнення експорту в Україні може бути пов'язане зі зміцненням гривні, у
самому ЄС є кілька причин, які також шкодять зростанню експорту.
По-перше, ЄС запровадив остаточні гарантії щодо сталевих виробів, що
обмежує розширення українського експорту сталі. По-друге, українські
експортери стикалися із значними проблемами щодо наявності польських
дозволів на транзит та доставку товарів автомобільним транспортом.
Зростання імпорту з ЄС також був помірним, сповільнившись до 8% у
2019 році порівняно з попередніми роками, незважаючи на посилення
гривні. Імпорт з Німеччини, більша частина якого ввозиться автомобільним
транспортом через Польщу, зменшився на 1%, принаймні частково через
проблему автомобільних ліцензій. Імпульс для торгівлі з ЄС, спричинений
лібералізацією тарифів у рамках ПВЗВТ, поступово зникає на тлі зростаючого
впливу нетарифних бар'єрів на торгівлю. Для того, щоб змінити тенденцію
зростання, Україні та ЄС потрібно діяти спільно та більш рішуче[3].
Це

стосується

довгострокового

вирішення

питань

дозволів

на

автомобільний транспорт, технічних бар'єрів у торгівлі та прогресу в
підписанні ACAA, санітарних та фітосанітарних заходів та визнання
еквівалентності,

домовленостей

про

спільний

транзит,

уповноважених

економічних операторів та інших кроків, необхідних для зменшення торгових
витрат та зменшення торгових витрат та збільшення торгівлі між ЄС та
Україною. Таким чином, в географії торгівлі товарами в Україні в 2019 році
відбулися деякі суттєві зміни. Однак наразі незрозуміло, наскільки вони будуть
стійкими.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Побудова ефективної системи управління дебіторською заборгованістю
починається з глибокого і всебічного аналізу та оцінки кредитної політики
організації, а також оцінки поточного стану роботи з управління дебіторською
заборгованістю на підприємстві.
При оцінці поточного стану роботи з управління дебіторською
заборгованістю на підприємстві можуть бути виявлені дві групи проблем:
приватні і загальні. До приватних проблем відносяться всі ситуації, коли
терміни оплати заборгованості вже минули, або підтвердження заборгованості з
боку дебітора відсутнє з різних причин, тому вона була включена до складу
сумнівною і вимагає пильної уваги з боку адміністрації. Такі ситуації необхідно
розглядати і контролювати по кожному контрагенту окремо, в тому числі в
розрізі окремих договорів. Основними способами вирішення приватних
проблем є: створення резерву по сумнівних боргах; активна робота фінансових
і юридичних служб підприємства по інкасації заборгованості в досудовому або
судовому порядку; використання в організації сучасних форм рефінансування
дебіторської

заборгованості

(факторинг,

форфейтинг,

облік

векселів,

переуступка прав вимоги); залучення колекторів.
До загальних проблем відносяться всі недоліки, пов'язані з організацією
процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Як приклади
найбільш поширених загальних проблем можна назвати:
- на підприємстві не приділяється достатньої уваги управлінню
дебіторською заборгованістю з боку адміністрації, контроль і аналіз
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дебіторської заборгованості практично не здійснюється;
- відсутня система планування і нормування дебіторської заборгованості;
- відсутня обґрунтована кредитна політика, зокрема не розроблені
стандарти оцінки фінансової надійності клієнта, процедури інкасації, розподіл
відповідальності та мотивації співробітників в частині управління дебіторською
заборгованістю, а також система заохочення клієнтів за більш ранню оплату;
-

процедура

управління

заборгованістю

не

регламентована,

відповідальність за цю роботу за конкретними посадовими особами не
закріплена і ін.
Комплекс заходів, спрямованих на вирішення спільних проблем, може
включати:

розробку

системи

контролю

і

відстеження

дебіторської

заборгованості; організацію системи планування та нормування дебіторської
заборгованості;
підприємства;

формування
регламентація

відсутніх
та

елементів

документування

кредитної
процедури

політики
управління

дебіторською заборгованістю.
Для більш ефективного управління дебіторською заборгованістю всі
розроблені управлінські системи та процедури повинні бути формалізовані і
задокументовані. Це дозволить закріпити відповідальність за посадовими
особами, підвищить прозорість та контрольованість даної роботи. У якості
нормативної бази з управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
найчастіше виступає «Положення про кредитну політику», яке регламентує всі
основні питання, пов'язані з управлінням дебіторською заборгованістю.
Положенням визначається регламент роботи і склад комісії з управління
дебіторською заборгованістю, порядок і формати аналізу дебіторської
заборгованості, порядок і методику оцінки контрагентів, порядок і методику
розрахунку лімітів дебіторської заборгованості.
Впровадження

комплексної

системи

управління

дебіторською

заборгованістю дозволяє отримати як якісний, так і кількісний ефект. Якісний
ефект проявляється в підвищенні «прозорості» і керованості бізнес-процесів,
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поліпшення якості дебіторської заборгованості, зниження ризиків, пов'язаних з
несвоєчасному

погашенням

боргів.

Кількісний

ефект

проявляється

у

вивільненні коштів, «пов'язаних» в дебіторської заборгованості, в економії на
платежах за залучення фінансових ресурсів, необхідних для компенсації
вилучень з обороту і в зменшенні збитків, викликаних виникненням і
списанням безнадійних боргів.
Незважаючи на те, що підприємство фінансується з багатьох джерел,
причому більшість з них, як правило, не є безкоштовними, саме вартість
довгострокових джерел фінансування має особливу значущість у фінансовому
менеджменті. Причина досить очевидна - рішення про залучення капіталу є
ключовим елементом стратегії управління підприємством, а його наслідки
будуть позначатися на фінансовому становищі підприємства протягом
тривалого часу. Дві причини - оборотність і ризик - пояснюють появу витрат,
пов'язаних із залученням капіталу.
Список використаних джерел
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНІ
ПІДПРИЄМТВА У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Вітчизняними науковцями та практиками приділяється значна увага стану
та розвитку економіки України.
В цілому останні роки демонструють доволі нестабільну динаміку
економічного розвитку, аргументацією є неспроможність гнучкої модернізації
окремих галузей та секторів економіки, а також конкурентоспроможності в
цілому на світовій арені. Негативний вплив має в цьому напрямку

рівень

корумпованості усіх аспектів життєдіяльності країни.
Основними причинами в економічному обвалі попередніх років є
неефективна політика уряду та небажання влади здійснювати реальні реформи і
зайнятися боротьбою з корупцією [1, с. 42].
Якщо

Україна хоче

вийти

на

магістральний

шлях

прискореного

економічного розвитку, їй потрібні структурні зміни. Косметичні зміни, до яких
сьогодні вдається влада, не здатні забезпечити державі вищий рівень розвитку.
Для справжнього зростання потрібно міняти правила гри. Поки в Україну не
прийде інвестор, не підвищиться внутрішній споживчий попит, не зменшать
тиск на бізнес, росту ВВП на рівні 10% досягти нереально. Та й 5% – вже є
захмарною цифрою[1, с. 44].
У контексті даного питання слід розглядати фінанси державних
підприємств, оскільки завдяки правильно модернізованому сектору держава
спроможна вирішити проблеми активізації розвитку національної економіки.
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Але нажаль нині це питання знецінено.
Не менш важливим є питання цифровізації економічної діяльності, про що
свідчить міжнародний досвід високорозвинених країн.
Паралельно з тим як високорозвинені країни набирають обороти і стрімко
запроваджують цифровізацію економічної діяльності, а також приділяють
необхідну

увагу

сучасності,

в

державним

Україні

підприємствам,

відбувається

відповідаючи

неконтрольоване

на

падіння

виклики
ВВП

та

промислової галузі, знецінення гривні, інфляційні процеси, а також зменшення
рівня життя населення.
Різні країни ставлять перед собою різні пріоритети в сфері цифрових
перетворень: Китай в своїй програмі «Інтернет плюс» інтегрує цифрові
індустрії з традиційними, Сінгапур формує «Розумну економіку», Канада
створює ІКТ-хаб в Торонто, драйвером якої стає ІКТ, а Південна Корея в
програмі «Креативна економіка» орієнтується на розвиток людського капіталу,
підприємництво

та поширення досягнень ІКТ, Данія

фокусується

на

цифровізації держсектора [3, с. 214].
Успішний досвід цифровізації Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю свідчить,
що безпосередній ефект від комплексного розвитку цифрової економіки
становить 20% ВВП протягом п'яти років, а норма прибутковості інвестиції в
цифрову трансформацію досягає 500%. Тобто технологічні зміни забезпечують
динамічне

зростання

економіки,

розвиток

бізнес

середовища

та

підприємницької діяльності, підвищують рівень конкурентоспроможності як
фірм, так і країни в цілому, що, в свою чергу, призводить до притоку нових
інвестицій[3, с. 215].
Цифровізацію можна назвати рушійною силою, яка кардинально змінює
підходи

до

бізнесу

та

цикл

ефективного

функціонування

суб’єктів

господарювання в тому числі і державної форми власності.
Оскільки нині підприємства державного сектору економіки не є
ключовими у контексті національного економічного зростання, вони також і не
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є ініціаторами імплементації новітніх технологій. Звідси і з’являється
дискусійність тематики «лишити у руках держави та розвивати (застосовуючи
цифровізацію), чи перейти у приватні руки.
Міжнародна практика в аспекті діяльності та розвитку сектору державного
підприємництва дає змогу зрозуміти, що для більшості європейських країн
характерний високий рівень ефективності управління діяльністю державних
компаній. Зарубіжні тенденції у даній сфері багато в чому були детерміновані
прийняттям основних принципів управління державними підприємствами, які
були затверджені Організацією економічного співробітництва та розвитку на
початку XXI ст.[2, с.94].
Водночас впровадження цифрових технологій супроводжується викликами,
які мусить подолати суспільство для успішного впровадження цифрової
економіки в життя. Стратегія digital-трансформації бізнес середовища потребує
вдосконалення сервісу споживачів та перехід до клієнтоцентрованої системи
обслуговування, розвиток партнерських відносин та гнучкої інтеграції з
компаніями-партнерами

(цифрове

партнерство

стає одним

із факторів

масштабності бізнесу), використання баз даних, впровадження нових HRстратегій та культури інновацій [3, с.216].
На сучасному етапі ефективному функціонуванню сектору державного
підприємництва в Україні перешкоджають такі проблеми, як відсутність чіткої
стратегії розвитку державних підприємств та критеріїв оцінки ефективності
їхньої діяльності, недієві механізми державного моніторингу та контролю за
діяльністю підприємств і використання ними державних коштів, безрезультатне
проведення останніх етапів приватизації, а також наявність екзогенних
соціально-економічних та політичних факторів, що стримують розвиток
державних компаній [2, с.95].
Отже, сучасний стан економіки потребує кардинальних рішучих змін.
Перш за все – це зміна пріоритетів, і впровадження поступової цифровізації, що
вдало продемонстровано на міжнародній арені великою кількістю країн з
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високим рівнем життя. Отже, менеджменту вищої ланці держави потрібно
звернути більшу увагу на державні підприємства, а також активно займатись
проектуванням новітніх рішень із застосуванням digital-трансформацій.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Отримання необхідного обсягу інвестицій для економіки – головна умова,
без якої неможливо досягти динамічного та стабільного економічного
зростання. Тому, головним завданням інвестиційної політики України є
створення сприятливого інвестиційного клімату як в країні в цілому, так і в
окремих регіонах. Залучення інвестицій в економіку України стане можливим
лише за умови існування системи законодавчих, виконавчих, стимулюючих та
контрольних заходів як частини інвестиційного клімату, яка відповідатиме
національним інтересам країни та інтегруватиме її у світову економічну
систему.
На сьогодні, коли у світі відбуваються глибокі соціально-економічні зміни
та стрімкий розвиток технологій та виробництва, іноземні інвестиції відіграють
провідну роль у функціонуванні економіки кожної країни, включаючи Україну.
Особливо важливим політичним та економічним напрямком є формування
сприятливого

інвестиційного

клімату

та

забезпечення

інвестиційної

привабливості країни, оскільки валовий обсяг інвестицій може безпосередньо
впливати на обсяг ВВП, тенденції розвитку науки, специфіку виробництва, а
отже, і загальні стан і темпи національної економіки.
Іноземні інвестиції можуть приймати різні форми – відкриття дочірнього
підприємства або асоційованого підприємства, придбання контрольного пакету
акцій існуючої компанії, злиття компаній або створення спільного підприємства
в іншій країні, набуття прав користування землею чи іншими природними
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ресурсами

у

формі

позик

та кредитів. Іноземні

інвестиції

зазвичай

здійснюються в країнах з відкритою економікою, де є кваліфікована робоча сила
та відкритий простір для економічного зростання [1].

Рис.1 Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за
2010-2019 рр., млн. дол. США, [2].
Якщо проаналізувати приплив інвестицій в країну, то можна побачити
невеликий приплив прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Період
2010–2012 рр. був найбільш привабливим для інвесторів (рис. 1).
Факторами, що спричиняють погіршення інвестиційного клімату, є:
міграція кваліфікованої робочої сили за кордон, нестабільність економіки,
політична ситуація в країні та нечіткість правових норм, що регулюють
економічні відносини в країні. Ряд несприятливих факторів створює негативну
картину для інвесторів, для яких країна виглядає неконкурентоспроможною та
непривабливою для інвестицій.
Однак, Україна має значний інвестиційний потенціал, а зокрема: є одним з
найбільших потенційно містких ринків Європи; має багаті природні ресурси;
має високий рівень досліджень та розробок у багатьох галузях науки і техніки
та значний науково-технічний потенціал; має значний сільськогосподарський
потенціал (вигідне географічне положення, сприятливий клімат, родючі ґрунти);
має добре розвинену інфраструктуру. Крім того, привабливість української
економіки для іноземних інвесторів базується на наявності відносно дешевої
кваліфікованої робочої сили [3, 4, 5].
Для покращення інвестиційного клімату в Україні слід вжити наступні
заходи, а саме: запровадити чітке та зрозуміле законодавство, забезпечити
політичну стабільність, боротися з корупцією та забезпечити повний приплив
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коштів у галузь, належним чином регулювати інвестиційний бюджет та
фінансувати розвинені галузі, покращити податкову систему, що дасть змогу
швидше, простіше та якісніше використовувати грошовий потенціал.
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний інвестиційний клімат
в Україні має певні проблеми, на тлі яких він не привабливий для інвесторів.
Водночас існує низка позитивних перспектив розвитку, реалізація яких значно
покращить ситуацію. Таким чином, зараз головним завданням є мінімізація
впливу негативних факторів, що мають насамперед юридичний, політичний,
соціальний та економічний характер; окрім цього повинні бути реалізовані всі
наявні можливості, включаючи особливості внутрішнього ринку, географічні
особливості, сільськогосподарський потенціал, для покращення інвестиційного
клімату та економіки в цілому.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У безлічі видань, проблема зниження платоспроможності як вітчизняних,
так і іноземних компаній є особливо гострою в умовах зростаючої фінансової
кризи. Сьогодні існує ряд причин, серед яких актуалізація таких фінансових
інновацій, як поширення криптовалюти; взаємозалежність економік різних
країн та можливість виникнення ефекту доміно під час фінансово-економічних
криз тощо, все це загострює проблему неплатоспроможності підприємств, що
змушує по-новому поглянути на проблему та шукати нові засоби її вирішення.
Проблема управління платоспроможністю не є новою. Деякі її аспекти
певною мірою вивчались у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:
Берстайн Л., Ворст Й., Джоборд Дж., Кейнс Дж. М., Найт Р., Нортон Д.,
Ревентлоу П., Фрідман М., Буряк Л. Д., Кулик А. В., Мец В. О., Невмержицька
Н. Ю., Павловська О. В., Поддєрьогіна А.М., Притуляк Н. М., Цал-Цалко Ю.С.
Абрютіна М., Болюх М., Грачов А., Ковальов В., Крейніна М. та багато інших.
Метою даної роботи є систематизація інформації щодо особливостей
оцінки рівня платоспроможності підприємства та обґрунтування шляхів та
заходів щодо підвищення ефективності цієї діяльності.
В умовах ринкової економіки важливу роль у забезпеченні ефективного
управління на вітчизняних підприємствах відіграє своєчасний та якісний аналіз
фінансового стану підприємства, оцінка платоспроможності, фінансової
стійкості, пошук шляхів поліпшення та зміцнення фінансової стабільності.
Важливою

складовою

фінансового

стану

підприємства

є

оцінка

платоспроможності підприємства, тому що у короткостроковій перспективі
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фінансовий стан визначається саме платоспроможністю, під якою прийнято
розуміти здатність підприємства повністю та своєчасно сплатити свої борги, що
вже настали і потребують негайного розрахунку, погашення відбувається
наявними на підприємстві найбільш ліквідними ресурсами, здійснюючи при
цьому безперервну фінансово–господарську діяльність. Платоспроможність
підприємства в довгостроковому періоді характеризується співвідношенням
власного і позикового капіталу, а у короткостроковому періоду – ліквідністю
балансу [2].
Основними завданнями при аналізі платоспроможності компанії є:
загальна оцінка платоспроможності та факторів, якими вона обумовлена; оцінка
співвідношення позикового і власного капіталу; визначення частки власного
капіталу та визначення розміру позикового капіталу в загальній сумі капіталу
підприємства [4].
Оцінка платоспроможності компанії включає дослідження і аналіз причин
фінансових труднощів компанії. Здебільшого причинами неплатоспроможності
є: невиконання плану виробництва і продажів продукції, перевитрати
собівартості; невиконання замовлень; недотримання плану прибутків і як
результат – нестача власних джерел самофінансування; інфляційні процеси;
значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та надлишки запасів;
високі податкові ставки; низька оборотність оборотних коштів.
Метою оцінки платоспроможності підприємства є розробка і реалізація
заходів, спрямованих на її швидке відновлення, повернення достатнього рівня
фінансової

стійкості,

встановлення

здатності

компанії

продовжувати

господарську діяльність та подальший розвиток, збільшення прибутковості та
потенціалу і ухвалення відповідних рішень [4].
Аналіз

платоспроможності

підприємства

визначається

системою

показників, які характеризують структуру джерел фінансування фінансової та
виробничо – господарської діяльності підприємства, ступінь його фінансової
стійкості та незалежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів [1]. Зважаючи
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на загальне зростання вартості активів і капіталу підприємства та збільшення
продажів і прибутку, відбувається збільшення відносних показників, що
характеризують ефективність фінансової діяльності підприємства.
Для ефективного використання фінансових ресурсів підприємства
необхідно впровадити заходи, які допоможуть збільшити виручку, знизити
вартість матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також
оптимізувати структуру капіталу компанії [3]. Для покращання показників
платоспроможності та ліквідності підприємствам запропоновано такі заходи:
− аналізувати

та

визначати

внутрішні

резерви

для

збільшенню

прибутковості за рахунок поліпшення якості продукції, зменшення її
собівартості, раціонально використовувати матеріальні, трудові та фінансові
ресурси;
− забезпечувати задовільний розмір власного капіталу та його приріст в
необхідних розмірах;
− впроваджувати управління запасами для оптимізації запасів матеріалів,
незавершеного виробництва і готової продукції, це вплине на перерозподіл
оборотних коштів, завдяки чому очікується, збільшення величини ліквідних
грошових коштів та скорочення неліквідних виробничих запасів;
− підтримувати дебіторську заборгованість на прийнятному рівні;
− невпинно аналізувати показники платоспроможності та ліквідності
підприємства;
− збільшувати кількість грошових коштів, що підвищить коефіцієнт
абсолютної ліквідності, це дозволить підприємству отримувати позики в банках
і фінансувати свою поточну діяльність, здійснюється через реалізацію та здачу
в оренду виробничих фондів; рефінансуванням дебіторської заборгованості
(шляхом факторингу,форфейтингу), прискоренням дебіторської заборгованості;
− забезпечувати прискорення обороту грошових активів;
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− першочергово

зорієнтовувати

прибуток

на

поповнення

власного

оборотного капіталу, тобто на збільшення частки власних коштів у джерелах
покриття оборотних активів;
− використовувати можливості отримання довгострокових кредитів і позик
у підприємницькій діяльності.
Таким чином, основними шляхами підвищення платоспроможності та
ліквідності, а також поліпшення фінансового стану підприємства є розробка та
впровадження комплексу заходів щодо забезпечення наявності власних коштів,
збільшення обсягу реалізації продукції, ефективності використання основних
фондів, досягнення прибутковості та ін. При цьому, беручи до уваги специфіку
певної галузі та конкретні умови діяльності підприємства, може потребуватися
здійснення додаткових заходів, які становлять значний дослідницький інтерес,
вартий подальшого вивчення.
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СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Актуальність. Забезпечення сталого розвитку підприємств та інших
економічних суб’єктів та систем є центром уваги світових наукових спільнот.
Україна, її окремі регіони та підприємства, орієнтуючись на інтеграцію до ЄС,
також впроваджує стратегії стійкого розвитку для суб’єктів та систем
економічної діяльності.
Багато

підприємств

національній економіці.

України

відіграють

дуже

важливу

роль

в

Тому актуальним є дослідження принципів,

особливостей та методів реалізації стратегії сталого розвитку в умовах великої
конкуренції на ринку [1, 6].
Мета: дослідити особливості, принципи та методологію впровадження
стратегії стійкого розвитку підприємств в Україні в сучасних умовах.
Події, що відбуваються в сучасній економіці ведуть до того, що потрібно
переосмислити поняття стратегічного управління підприємством, націленого на
забезпечення їх стійкого розвитку.
На думку А. Б. Вишнякової, одним із напрямків забезпечення стійкого
розвитку є досягнення високої якості управляння підприємством. Вона вважає,
що якість управління характеризується своєчасністю та достатністю дій на
об’єкт, який підвладний цьому управлінню, та процеси, ціль яких є досягнення
нормативних результатів. На думку А. Б. Вишнякової, цю проблему розв’язати
застарілими методами, розробленими за умов планової централізованої
економіки, неможливо ніяк. Такими новими підходами, пов’язаними з
аналітичною підготовкою управлінського рішення, підвищення його якості є
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поглиблена (глобальна та спільна) діагностика, експрес діагностика та
функціональна діагностика. Результатом діагностик слугує обґрунтоване
прийняття рішень щодо розробки стратегічних напрямків стійкого розвитку
підприємства.
Н. В. Шестерникова вважає, що стійкий розвиток підприємств напряму
залежить від організаційної культури. Побудована згідно загальної стратегії
підприємства щодо стійкого розвитку, при наявності достатньо повного
розробленого

комплексу

системоутворюючим

економічних

елементом

є

інструментів

економічна

і

технологій,

організаційна

культура.

Виділяють такі елементи, а саме:
▪

Економічна організаційна культура підприємства;

▪

Організаційна культура менеджменту (влади);

▪

Економічна філософія бізнесу;

▪

Філософія маркетингу.

Існує багато різноманітних підходів до визначення сутності «стратегії
стійкого розвитку». На нашу думку, найбільш широко цю стратегію
виокремлює Вишнякова. Вона дає авторський підхід до даного поняття, як до
комплексу економічних, соціальних, політичних та інших заходів, за
допомогою яких сучасні підприємства можуть зробити точний прогноз,
протистояти змінним умовам, точніше спланувати свою діяльність, базуючись
на

внутрішніх

можливостях

розвитку.

Така

стратегія

є

результатом

комплексного дослідження та вивчення як внутрішніх, так і зовнішніх
можливостей підприємства [2, 5].
Необхідно розглянути три стратегії у загальній концепції розвитку.
Зазначається, що стійке економічне зростання можливе і буде забезпечене за
рахунок будь-якої наступної складової:
1) зміна потоку фінансових ресурсів:
- приплив фінансових ресурсів, що забезпечують надліквідність балансу;
- відсутність (або низький рівень) кредиторської заборгованості;
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- реінвестування прибутку у власну діяльність і т.д .;
2) значний виробничий потенціал, що забезпечує:
- зростання фондо- і матеріаловіддачі;
- зниження фондо- і матеріаломісткості;
- зростання оборотності оборотних коштів і випуску продукції на 1
грошову одиницю вкладеного капіталу;
- ресурсозберігаюча політика;
- зниження собівартості продукції, що випускається, та ін .;
3) оптимальні науково-обґрунтовані управлінські рішення на рахунок:
- оптимізації структури капіталу;
- вибору напрямку розвитку виробництва;
- обґрунтування асортименту продукції;
- зміни сезонного попиту;
- обґрунтування величини короткострокового кредиту та ін. [3].
У сучасних умовах розвитку економіки існує безліч ефективних способів
і методів формування стратегій: аналітичні, дослідно-експериментальні, методи
прогнозування, економічні, соціально-психологічні, адміністративні та інші.
Найбільш перспективними методами, на мій погляд, є портфельні (засновані на
побудові матриць), інтуїтивні (особливо актуальні в умовах браку інформації),
програмно-цільові та методи математичного моделювання. На різних етапах
формування

стратегії

розвитку

промислового

підприємства

можуть

використовуватися різні методи.
На нашу думку, цілі формування стратегії підкріплюються відповідними
принципами:
• принцип обґрунтованості (виділення ресурсів тільки під чітко
сформульовані і необхідні цілі);
• принцип комплексності (облік і охоплення всіх аспектів розвитку
підприємства);
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• принцип адаптації (пристосування до змін у внутрішній і зовнішній
середовищах підприємства);
• принцип обліку статичних і динамічних показників стійкості
розвитку;
• принцип результативності (отримання реального комерційного
ефекту від реалізації стратегії розвитку) [4].
Квятковська Л.А. пропонує наступну послідовність формування стратегій
сталого розвитку підприємства, а саме:
1. постановка мети, для визначення якої необхідна оцінка впливу стратегії
на сталий розвиток підприємства;
2. розробка

варіантів

досягнення

цілей

із

урахуванням

проблеми

обмеженості ресурсів та зважаючи на стадію економічного розвитку
підприємства;
3. вибір кращих варіантів досягнення кінцевої мети з великої кількості
альтернативних.
Концепція сталого розвитку впроваджується на різних рівнях розвитку.
Таким чином, у 2015 р. в Україні було прийнято Стратегію сталого розвитку
“Україна 2020”, яка є
напрямки руху,

затвердженою указом Президента,

дорожню

карту, першочергові

визначає

мету,

пріоритети, стратегічні

індикатори та засоби реалізації стратегії. Метою цієї Стратегії є впровадження в
Україні європейських стандартів життя та вихід держави на головні позиції у
світі [1].
Висновки: стратегія стійкого розвитку підприємства – цікавий та
водночас великий процес, з різноманітними принципи, завдяки яким можна
його впроваджувати. У загальній концепції розвитку виділяють три стратегії,
які мають свої напрями: зміна потоку фінансових ресурсів, значний виробничий
потенціал та оптимальні науково обґрунтовані управлінські рішення.
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Палєхова Л.Л.

к.е.н., доцент
НТУ «Дніпровська політехніка»
ПРИНЦИПИ СТАЛОГО ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ У
ПРОДАЖАХ
У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію
«Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на
період до 2030 року», яка заклала основи переосмислення і принципової зміни
існуючих моделей економічної поведінки. Серед інших Глобальна ціль сталого
розвитку 12 «Забезпечення сталості моделей споживання та виробництва»
оголошена трансверсальною основою реалізації всього комплексу цілей сталого
розвитку. Стале споживання і виробництво (SCP) визначено як фокус зусиль
щодо перетворення економічного зростання у всеохоплюючий процес з
урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб, у тому числі майбутніх поколінь.
Проте, з огляду на новизну і складність ряду питань в рамках цієї мети,
стає все більш очевидною необхідність в уточненні всіх прикладних аспектів,
щоб зробити ЦРТ 12 реальною та ефективною для здійснення. У цьому
контексті, наприклад, є питання

щодо

підтримки

принципів сталого

споживання і виробництва у процесах створення вартості та продажах.
Відомо,

що

розуміння

загальних

рамок

глобальних

зусиль

по

перетворенню моделі економічного і соціального поведінки в цілому значно
еволюціонувало в ході Стокгольмської конференції 1972 року, Конференції в
Ріо-де-Жанейро 1992 року та інших зустрічей високого рівня, що ведуть до
Саміту ООН 2015 року. Після Ріо-де-Жанейрської конференції концепція
сталого розвитку була прийнята в якості нової глобальної стратегії дії,
спрямованих на повне узгодження економічної політики з екологічними і
соціальними вимогами.
Декларація принципів Ріо ввела ряд екологічних правових маркерів, що
відносяться до підвищення сталості економічної діяльності. Наприклад,
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принцип 8 «скорочення і ліквідації нестійких моделей виробництва і
споживання» прямо визнає обов'язок держав розробити та впроваджувати дії,
що будуть сприяти просуванню до «зеленої», циркулярної економіки. Проте
фактична реалізація цього принципу залишається проблемою для нашої країни.
Ще в 1994 році Симпозіум в Осло зі сталого споживання приходить до
висновку, що сталість досягається «… при мінімізації використання природних
ресурсів та токсичних матеріалів, а також викидів відходів та забруднюючих
речовин протягом життєвого циклу послуги або товару, не ставлячи під загрозу
потреби майбутніх поколінь». Проте й зараз ще існують дискусії щодо
практичного досягнення балансу між економічним, соціальним і екологічним
розвитком у бізнесі та продажах.
На

підтримку

нових

політичних

рамок

була

реалізована

серія

міжурядових і регіональних ініціатив, що стосуються набуття країнами
трансфертною економікою, таких як
нарощування

потенціалу

сталості

Україна, певного досвіду
у

виробництві

та

с

щодо

споживанні.

З них як мінімум дві ініціативи були особливо важливі для залучення України в
загальний рух по формуванню «зеленої» економіки. Перша, це так званий
Марракешський процес, який було розпочато в 2003 році UNEP сумісно з UN
DESA, та Регіональна ініціатива «Навколишнє середовище для Європи», що
довела необхідність реформ у всій Європі, включаючи нові країни.
Підсумковий документ «Майбутнє, яке ми хочемо» Конференції ООН
«Ріо + 20» затвердив 10-річну рамкову програму по моделям сталого
споживання і виробництва – 10YFP. Програма 10YFP покликана полегшити
доступ до інформації та знанням про ініціативи і передових методах SCP, а
також сприяти доступу до організаційної, технічної та фінансової допомоги
новим країнам з метою прискорення їх економічної інтеграції сталим чином.
Порядок денний 2030 анонсував об'єднуючу роль сталих моделей споживання і
виробництва, визначивши

серед 17 Цілей сталого розвитку Ціль № 12 і

підтвердивши окреме завдання (12.1) по впровадженню 10YFP.
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
292

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Разом з тим, останні звіти ООН підтверджужють, що завдання
екологізації виробництва і споживання все ще залишається вкрай важкою і
незадовільною для всіх країн. Особливо суперечливі результати отримали
країни з транзитною економікою. Хоча така ситуація в якійсь мірі очікувалася,
вона має кілька відмінних рис, які варто розглянути.
По перше, при порівнянні матеріального і енергетичного сліду на
одиницю вкладу в економіку регіону, можна спостерігати, що Україна дуже
слабо залучена в глобальні процеси створення вартості, а доступність
населення до споживання набагато нижче, ніж у Німеччини та Італії.
Також, використання добровільних стандартів сталого розвитку (англ.
Voluntary Sustainability Standards) практично невідоме у практиках продажів [1].
Проте саме завдяки низки міжгалузевих і галузевих стандартів сталого
розвитку ідея сталого виробництва і споживання просувається через системи
продажів, втягує виробників і споживачів в єдиний рух за сталий розвиток
уздовж всього життєвого циклу створення вартості.
Деякі з галузевих стандартів перетворилися в невід’ємну вимогу для
включення у ланцюги постачання-продажі. До таких, наприклад, відноситься
система стандартів Лісової опікунської ради (англ. Forest Stewardship Council,
FSC) та Морської опікунської ради (англ. Marine Stewardship Council, MSC).
Стандарти сталого розвитку визначають принципи екологічно і соціально
орієнтованого менеджменту, що забезпечують економічні вигоди бізнесу разом
з позитивними наслідками для суспільства. Виробники (аграрії, рибні та лісові
господарства, промислові

підприємства та інші) прагнуть відповідати

стандарту, оскільки таким чином вони стають бажаними у ланцюгах
постачання і можуть демонструвати свою турботу якість виробництва і
споживання усім зацікавленим особам, звичайно ж і кінцевим покупцям.
Наприклад, MSC маркування на морепродуктах означає, що споживачі і
покупці морепродуктів можуть бути впевнені у тому, що вони купують рибу
або інші морепродукти, ланцюг поставок яких можна простежити від самого
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промислу до прилавку магазину. Блакитне маркування MSC можна знайти на
упаковках замороженої риби, рибних напівфабрикатів і консервах.
В Нідерландах була розроблена система UTZ Certified, яка демонструє
інтеграцію

принципів

агропідприємств

всіх

сталого
розмірів.

розвитку
Як

в

правило,

практику
програма

виробництва
UTZ

Certified

використовується для сертифікації кави, какао і чайної продукції.
Найбільш відомою в Україні є система стандартів «Справедлива
торгівля» (англ. Fairtrade Standards), що висуває альтернативний підхід до
традиційної торгівлі [2]. Маркування Fairtrade означає, що вздовж ланцюгів
постачань виконуються на наступні принципи: (1) для малозабезпечених
виробників забезпечено необхідний рівень економічної самодостатності; (2)
гарантується прозорість і відкритість інформації для всіх зацікавлених осіб;
(3) здійснюється піклування відносно маргінальних дрібних виробників
(невеликих сімейних і фермерських господарств); (4) забезпечується оплата
справедливої ціни, що адекватна ринковій вартості; (5) гарантується відсутність
примусової та дитячої праці; (6)

гарантується

гендерна

рівність;

(7)

забезпечуються належні умови праці відповідно до норм місцевого та
національного законодавств і актам МОП; (8) нарощується потенціал дрібних
виробників та їх доступу на різні ринки збуту; (9) у просуванні забезпечується
надання тільки достовірної інформації про продукти та їх виробників; (10)
гарантується піклування про навколишнє середовище, зниження споживання
енергії та мінімізуються викиди парникових газів.
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Панова Я.Г.

студентка
Полтавська державна аграрна академія
МАРКЕТИНГОВІ ІНТЕРНЕТ-ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Нині значного поширення набула всесвітня мережа Інтернет. Вона
продовжує проникати в усі куточки людського життя і всі галузі економіки
вцілому.
Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найперспективніших напрямів
розвитку в Україні. Ця сфера активно розвивається, але незважаючи на її
розвиток, інтернет-маркетинг в Україні розвинений не достатньо.
Інтернет є важливим джерелом отримання як первинної маркетингової
інформації

(опитування

респондентів

в

режимі

он-лайн,

організація

електронних фокус-груп), так і вторинної (тенденції зміни ринку, маркетингова
діяльність конкурентів).
Електронний маркетинг, е-маркетинг, також інтернет-маркетинг –
ведення маркетингу на основі електронних технологій. Якщо маркетинг – це
залучення і утримання клієнтів, то інтернет-маркетинг –залучення і утримання
клієнтів в Інтернеті.
Одним із основних елементів Інтернет-маркетингу є маркетингові
дослідження. Маркетингові дослідження – це систематична підготовка і
проведення різних досліджень,аналіз отриманих даних і представлення
результатів і висновків у вигляді, що відповідає конкретному маркетинговому
завданню, яке стоїть перед компанією [2, с. 123]
Види досліджень, які проводяться маркетологами в мережі Інтернет:
1. Анкетування відвідувачів веб-сайту.
Для анкетування в Інтернеті можуть бути використані такі формати:
- веб-сайти з опитуваннями;
- опитування по електронній пошті;
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- текстові форми, надіслані електронною поштою у вигляді вкладеного
файлу;
- опитування з поліпшеним показником повернення;
- використання Google Forms.
2. Дослідження поведінки інтернет-користувачів.
Організації

проводять

експерименти

шляхом

створення

експериментального веб-сайту і вивчення поведінки користувачів відносно змін
на сайті.
3. Дослідження конкурентного середовища.
Для

дослідження

конкурентного

середовища

но-лайн

доцільно

використовувати наступні різновиди аналізу:
- он-лайн PESTLE аналіз;
- аналіз веб-сайтів конкурентів, їх маркетингову діяльність;
- аналіз користування. Компанії проводять дослідження, щоб з’ясувати,
наскільки популярними є їх веб-сайти і стабільними купівельні звички людей;
- файли «сookies».
Переваги використання маркетингових досліджень за допомогою мережі
Інтернет:
- можливість одночасно контактувати з великою кількістю респондентів;
- відносна простота ведення досліджень;
- отримання інформації від важкодоступних категорій респондентів;
- відносно низька вартість дослідження;
- зниження подальших витрат суб’єктів господарювання тощо.
Разом з тим, існує ряд недоліків:
- не забезпечується випадкова вибірка з цільової аудиторії, що знижує
репрезентативність отриманих результатів та зменшує їх корисність;
- всі он-лайн опитування містять відповіді від тих, хто відвідує певний
сайт, сторінку в соціальних мережах і вирішив прийняти участь в опитуванні,
це не означає, що дані респонденти є клієнтами тієї чи іншої організації
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- неможливість контролю за чистотою відповідей респондентів через
відсутність під час дослідження прямого контакту з ним;
- відсутність можливості спостерігати за реакцією респондентів при
проведені якісних досліджень й визначати невідповідності між вербальними та
невербальними вираженнями тощо.
Отже, на сьогоднішній день, в умовах поширення 297лобалізацій них
процесів,

інтернет-дослідження

є

прогресивним

способом

отримання

інформації, що має високий потенціал для подальшого розвитку. В Україні дані
дослідження

набувають

все

більшої

популярності

завдяки

швидкості,

ефективності і результативності.
Список використаних джерел
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Петлін І.В.

кандидат економічних наук
доцент кафедри економіки, туризму і готельної справи
Львівський інститут економіки і туризму
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває обґрунтування
науково-теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо
удосконалення інституційного середовища розвитку підприємництва. Оскільки
побудова ефективного інституційного середовища слугує базисом стійкого
економічного

розвитку

країни,

забезпечує

задоволенню

інтересів

між

господарюючими суб’єктами, державою, інвесторами, фізичними особами
тощо.
Інституційне середовище – це чіткий упорядкований набір інститутів, що
визначають рамкові умови функціонування й розвитку економічних суб’єктів
[1].
Таким чином,

інститути регламентують правила і норми поведінки

взаємодії між економічними агентами та формують систему контролю за їх
дотриманням

у

вирішенні

питання

забезпечення

реалізації

заходів

збалансованості доходів і видатків бюджету країни, якісний фінансовий
контроль,

сприяють

формуванню

економічного

розвитку

держави,

її

конкурентоспроможності в глобалізаційних процесах [2].
У широкому розумінні інституційне забезпечення включає такі складові
як: формальні і неформальні правила поведінки суб'єктів (законодавчі та
нормативно-правові акти); форми регулювання, середовище функціонування
організаційних та підприємницьких структур; інституціональні конфігурації,
які передбачають як формальні та неформальні правила, так і сукупність
організаційних структур, що їх реалізовують (інститути ринку, власності,
підприємництва, державного регулювання) [3, с. 44].
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Задля ефективного функціонування інститутів в системі управління
розвитком підприємств необхідним є їх постійне удосконалення через
створення стабільних умов економіки та поєднання інститутів та інституцій.
Інституціональна структура підприємницької діяльності включає в себе
суб’єкти підприємництва, державні та недержавні установи із забезпечення
функціонування виробництва, інфраструктуру, інститути інформаційного
забезпечення тощо.
Для

створення

сприятливого

інституціонального

середовища

підприємництва слід впроваджувати заходи, які спрямовані на завершення
реінституціоналізації приватної власності; конвергенцію ринку, усунення його
недоліків та недовіри між державою та товаровиробниками при реалізації
різного роду домовленостей; підтримку суб’єктів підприємницької діяльності з
урахуванням масштабу, рівня інтеграції і диференціації виробництва, стану
інвестиційно-інноваційного розвитку; удосконалення цінового механізму щодо
справедливого перерозподілу доходів; раціональний розподіл-використання
ресурсів;

стимулювання

інноваційної

активності;

інфраструктури

суб’єктів

господарювання

покращення

фінансово-ресурсного

та

до

інвестиційно-

функціональності
інформаційного

ринкової
забезпечення

виробників; підвищення соціальних стандартів тощо.
Основні напрями вдосконалення інституційного забезпечення розвитку
підприємництва можна окреслити таким чином:
1. Регуляторна політика (лібералізація системи державного нагляду
(контролю)

у

сфері

господарської

діяльності;

делегування

окремих

регулятивних функцій саморегулюючим організаціям).
2. Грошово-кредитна

політика

(оптимізація

процедур

валютного

регулювання обслуговуючого банку; створення механізму захисту коштів на
випадок банкрутства; моніторинг попиту та пропозицій банківських кредитів,
рівня відмов у їх наданні; дослідження та впровадження інноваційних
інструментів фінансування бізнесу).
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3. Податкова політика (зближення податкового та бухгалтерського
обліку; спрощення процедури та скорочення терміну відшкодування ПДВ;
розширення застосування електронних сервісів для платників податків;
збереження та вдосконалення спрощеної системи оподаткування; стабілізація
податкового законодавства; запровадження податкових стимулів для реалізації
інноваційних проектів).
4. Політика у сфері розвитку підприємництва (інституції підтримки
підприємництва; консультативна підтримка; створення системи надання
гарантій за кредитами; сприяння створенню кластерів та розробка стратегій
кластеризації;

створення

мережі

спеціалізованих

інституцій

підтримки

новоствореного бізнесу; створення умов для впровадження державноприватного партнерства; запровадження нормативних вимог до розкриття
інформації про корпоративну соціальну відповідальність; впровадження
програм

корпоративної

соціальної

відповідальності

на

державних

підприємствах; допомога в підготовці плану санації та мирової угоди у справах
про банкрутство; проведення тренінгів та семінарів для підприємцівпочатківців та осіб, що бажають започаткувати власну справу; надання
консультацій з питань ведення бізнесу; організація ознайомчих зустрічей,
поїздок, заходів з обміну кращими практиками; створення платформ для
діалогу представників різних сегментів бізнесу).
5. Інвестиційна політика (створення інноваційних підприємств при
університетах і науково-дослідних інститутах; допомога в підготовці бізнеспланів для інноваційних проектів і розробок; передінвестиційна підтримка,
допомога в дослідженні потенціалу нових бізнес-ідей; розвиток інфраструктури
комерціалізації інновацій (технологічні парки, центри трансферу технологій,
інноваційні центри тощо).
6. Екологічна політика (стимулювання впровадження екологічно чистих
технологій

виробництва;

проходження

екологічної

сертифікації

та

впровадження екологічного маркування продукції).
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7. Зовнішньо-економічна політика (укладання дво- та багатосторонніх
торгівельних угод; угод про зони вільної торгівлі; допомога в пошуку
іноземних партнерів та консультативна підтримка; дослідження перспектив
виходу

на

нові

ринки;

створення

системи

страхування

ризиків

за

зовнішньоекономічними контрактами; Ввикористання інструментів СОТ та ЄС
для просування українського бізнесу; державна підтримка міжнародного
маркетингу українського бізнесу; підтримка вітчизняних товаровиробників у
антидемпінгових процедурах за кордоном).
8. Фінансова політика (законодавче врегулювання ринку похідних
фінансових інструментів; спрощення виходу українських компаній на
закордонні фондові ринки; розвиток мережі «бізнес-ангелів» і фондів, що
надають стартовий капітал; активізація роботи небанківських фінансових
установ (кредитних спілок); розвиток мережі кредитно- гарантійних установ).
9. Освітня політика (переорієнтація системи освіти на програми і методи
навчання, які розвивають креативність та підприємницькі навички; пошук та
поширення кращих практик навчання підприємливості; розвиток мереж
навчально-тренінгових інституцій, що надають послуги з бізнес-освіти).
Основними показниками результативності удосконалення інституційного
забезпечення розвитку підприємства стануть:
- збільшення частки інноваційної продукції підприємств;
- розбудова інформаційно-консалтингової інфраструктури;
- зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності;
- збільшення кількості виробленої продукції, наданих послуг;
- підвищення ефективності господарської діяльності;
- зменшення трансакційних витрат;
- збільшення кількості об’єктів соціальної інфраструктури;
- збільшення

доходів

від

підприємницької

діяльності,

можливість

самореалізації та всебічного розвитку тощо.
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2. Тимошенко А.О. Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції:
теорія, методологія та практика: монографія / А.О. Тимошенко. – Київ: ПВНЗ
«Європейський університет», 2018. – 386 с.
3. Прокопенко

Н.

С.

Фінансово-економічний

механізм

управління

діяльністю готельних підприємств : [монографія] / Н. С. Прокопенко, М. І.
Виклюк, Н. П. Бакеренко. – Львів : «Ліга-прес», 2013. – 194 с.
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Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Котик В. В.

кандидат экономических наук, доцент
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Жиров А. А.

магистр
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Необходимость ускоренного повышения эффективности обусловлена
изменениями в общей хозяйственной, экономической и политической
обстановке, как следствие короновирусной пандемиею. Актуальным является
определение активной роли отдельных факторов по их влиянию на изменение
эффективности

функционирования

железнодорожного

транспорта

в

современных условиях, необходимо полагаться на сокращение рабочей силы и
на значительное повышение производительности труда. Целенаправленная
работа по повышению эффективности труда может быть успешной в том
случае, если выработано четкое представление об экономическом содержании
категории «эффективность производства» и ее влияние на экономическую
безопасность. Теоретические основы нуждаются в совершенствовании в связи с
изменениями технологического процесса и условиями труда, поэтому
исследуемая проблема являются актуальной.
К числу основных элементов эффективности на железнодорожном
транспорте

можно

отнести

ускорение

научно-технического

прогресса,

повышение качества обслуживания пассажиров и качества грузовых перевозок,
более совершенные формы организации труда и технологических процессов,
воплощающих последние достижения научно-технического прогресса, лучшее
использование

наличного

производственного

потенциала

в

условиях

обострившейся мировой экологической обстановки.
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Социально-экономические характеристики трудового потенциала зависят
от количества трудовых ресурсов, их половозрастной и профессиональной
структуры, уровня образования, квалификации, стажа работы, стабильности
трудового

коллектива.

В

условиях

усиления

взаимосвязи

между

экономическими и социальными факторами развития необходим более точный
анализ состояния производительных сил. В связи с этим возрастает
зависимость между динамикой эффективности и социально-экономической
безопасностью,

политикой:

продвижение в социальной

процесс

интенсификации

обеспечивает

области, а социальные цели определяют

направленность коллективного поведения в настоящее время.
Интенсивное

развитие

означает

сокращение

затрат

на

единицу

потребительского эффекта. Интенсивный тип воспроизводства ведет к
повышению эффективности народного хозяйства, увеличению прироста
продукции и национального дохода на гривну затрат. Растущая эффективность
—

главный

источник

финансирования

экономических

и

социальных

мероприятий при работе в современных условиях. Необходимость перехода к
нему означает не только коренные изменения в производительных силах, но
также

и

совершенствование

производственных

отношений,

которые

претерпевают значительные изменения в сложившихся условиях. Наиболее
важное значение принадлежит вопросам измерения интенсификации и
эффективности. Поскольку экономия живого труда, сырья, материалов,
топлива, энергии происходит вследствие проведенных мероприятий по
интенсификации, постольку и интенсивный прирост физического объема
национального дохода следует ставить в соответствии не одному лишь росту
производительности живого труда, но и повышению фондоотдачи, снижению
материалоемкости,

энергоемкости,

т.

е.

лучшему,

более

полному

использованию производственных возможностей. Но работа в условиях
короновирусной пандемии поставила всех перед фактом значительных
дополнительных затрат, которые не были предусмотрены ни одним форс______________________________________________________________________________________________________________
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мажорным мероприятием. И, в этой связи, важнейшим фактором является
стратегия спасения человеческих жизней. Экономическая стратегия в условиях
сегодняшнего дня указывает на те средства и пути, которые ведут к
достижению

этой

цели.

Особое

внимание

уделяется,

повышению

эффективности и безопасности производства как материальной основы в
современных условиях.
Эффективность производства выражает производственные отношения,
складывающиеся между обществом в целом, коллективами работников и
отдельными работниками по поводу хозяйствования на базе частной,
общественной

и

смешанной

форм

собственности,

рационального

использования ресурсов производства, а, следовательно, и экономической
безопасности населения Украины. Частными показателями эффективности
производства

являются:

получение

максимальной

прибыли,

рост

производительности труда, повышение фондоотдачи и снижение топливноэнергетических

затрат,

которые

ведут

к

повышению

экономической

эффективности и безопасности.
В условиях сегодняшнего дня принимает все большую силу метод
единственность

и

приобретает

новое

политическое,

экономическое

и

социальное значение с целью обеспечения всеобщей безопасности труда и
населения в целом. Это классифицируется как научная новизна получившая
дальнейшее развитие, и реализуются посредством трудовой активности масс,
развертывания всех форм взаимовыручки и взаимопонимания.
Для эффективности транспортного производства, которая поддержит
конкурентоустойчивость, имеют выбор

и

осуществление оптимальных,

наиболее экономических вариантов развития предприятий, инвестиционных
вложений, обеспечивающих достижение наиболее экономических результатов
при минимальном объеме выделенных материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
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Огромное

значение

на

этом

этапе

приобретает

приоритетность

социально-экономических факторов, которое предопределяет расширение
информации не только о программных рубежах социального развития,
совершенствования

системы

планирования,

прогнозирования

и

оценки

выработки конкретной стратегии ускорения этих процессов, но и путях
преодоления сложнейшей эпидемической ситуации.

Таким образом, задача

сводится к определению потенциальных возможностей реализации социальноэкономических факторов. Сложность поставленной проблемы обусловлена
отсутствием новых нормативных показателей, регламентирующих ресурсные и
результативные параметры социального значения в условиях короновирусной
пандемии.
Реализация этих целей открывает перспективу научно-обоснованного
определения и отбора приоритетов социального развития и оценки их влияния
на изменение конечных, экономических результатов функционирования
производственных систем.
Это позволяет более обоснованно регулировать ресурсным обеспечением
процессов реализации социально-экономических программ. Необходимость
нового подхода к оценке роли отдельных факторов в современных условиях
становится актуальной, что вызывает объективную необходимость разработки
четкой их классификации и определения степени влияния на изменение
показателей эффективности и безопасности в условиях сегодняшнего дня. Одно
из условий выявления и использования социально-экономических факторов
повышения

эффективности,

безопасности

производства

и

труда,

как

неотъемлемого элемента стратегии ускорения — комплексное изучение
структуры производства, его характера и содержания.
Одним из его составляющих является повышение эффективности труда.
Целью труда является создание возможностей для повышения благосостояния
людей, улучшения условий их труда и быта. Основное назначение труда
состоит в удовлетворении потребностей индивида и общества, необходимостью
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достижения практических, полезных, утилитарных плодов. Но труд не
ограничивается

лишь

производством

материальных

благ,

призванных

удовлетворять человеческие запросы, а видит в нем процесс удовлетворения
основной человеческой потребности — потребности в безопасном и
эффективном труде.
Будучи порожденным необходимостью удовлетворения жизненных
потребностей, труд постоянно формирует и приумножает новые потребности,
актуализируя человеческую жизнедеятельность. В современном обществе
перенесение

центра

тяжести

в

общественном

разделении

труда

на

дистанционный и удаленный связано с коренным изменением места и роли
человека в производстве: работник вместо того, чтобы быть главным агентом
процесса производства, становится рядом с ним. Тенденции развития
современного

производства

таковы,

правилом

становится

социальная

деятельность, открывающая простор для развития объединений социальных
масс населения. Изменение условий и содержания труда, все большее
наполнение его духовно-мыслительным содержанием, является важнейшей
человекообразующей функцией.
Большинство мировых исследователей, раскрывая понятие «содержание
труда», связывают его с технико-организационным разделением. Как правило, в
данное понятие включают состав и отличительные особенности трудовых
функций. Поэтому обычно пишут о «функциональном содержании труда». При
этом различия в содержании труда рассматриваются как различия в профессиях
и в уровне квалификации работников и их безопасности.
Содержание труда — это совокупность общих, особенных и единичных,
необходимых и случайных, постоянных и временных элементов, сторон,
функций трудового процесса и взаимодействий между ними. На него могут
влиять как преобразования в технике, технологии, так и сезонные колебания,
особенности перевозимой в данный момент продукции и транспортной
составляющей, но самое главное в условиях короновирусной пандемии на
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
307

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

человека влияет неопределенность. Различия в содержании труда и формах
оплаты порождает специфику в социально-психологических потребностях,
которые в настоящее время проявляются наиболее ярко. Определенная связь
удовлетворенности формой и системой оплаты труда; материальным и
моральным поощрением; условиями быта; содержанием,

безопасными

условиями и характером труда определяет новую стратегию характера труда
условиях сегодняшнего дня.

Таким образом, экономическая безопасность

транспортного производства и затратный метод производства практически
недопустим в современных условиях. Потому, реализация нововведений
направленных на повышение эффективности и экономической безопасности
транспортного производства должна осуществляться в соответствие с
разработанными научно-обоснованными мероприятиями ученых и практиков.
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ТРАНСФОРМАЦЇЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ В
СУЧАСНОМУ КРИЗОВОМУ СТАНІ ЕКОНОМІКИ
Сучасна
характеризується

стратегія

розвитку

процесами,

які

національної
вимагають

економіки

невідкладного

України
системного

реформування. В умовах готовності інтегруватися у світову економіку
особливо гострою є проблема формування високотехнологічної структури
виробництва, що забезпечить високу конкурентоспроможність і стійкість
економічної системи до циклічних коливань і криз, які супроводжуються
стагнацією, інфляцією та зниженням життєвого рівня населення особливо у
сучасний світовий кризовий стан економіки.
В сучасних умовах суспільство відчуває корінні перетворення. Це визначає
необхідність вироблення наукових уявлень про майбутню модель державного
управління, контролю і регулювання економічних процесів, які виникають в
галузі. З наукових позицій доцільно оцінити об'єктивну необхідність
трансформації відносин власності, яка зумовлює перш за все зміну ролі
держави в економіці за рахунок роздержавлення.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методологічних
підходів і концептуальних основ з трансформації форм власності у сучасний
світовий кризовий стан економіки.
Світова практика свідчить про традиційний, з погляду ринкових
пріоритетів, напрямок вивчення питань, пов’язаних зі зміною форми власності
у зв’язку зі збитковістю їх діяльності та приватизацією.
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Проте окремі питання приватизації у сучасних умовах набувають дуже
актуального значення. Розглянуто фактори вибору моделі приватизації та
методи приватизації. Розкрито правову базу

і принципи

державного

регулювання і контролю на основі законів України особливо у сучасний
світовий кризовий стан економіки. Встановлено сутність, поняття та принципи
приватизації з точки зору загальної теорії на основі вивчення результатів
напрацювань зарубіжних та вітчизняних вчених та на цій підставі, визначено
переваги та недоліки різноманітних форм власності.
Вивчено теоретичні, методологічні і практичні питання реформування
відносин власності. На основі цього визначено фактори та методи приватизації,
основні напрямки реформування власності, зроблено виділення позитивних
чинників приватизації та розроблено механізм пріоритетів роздержавлення.
На підставі зробленого дослідження отримано стверждення що у сучасний
світовий кризовий стан економіки питання трансформації форм власності
набувае принципово нового значення з позиції державного регулювання.
Проведене дослідження виконано у поєднанні також з встановленням
негативних

сторін

приватизації.

На

підставі

виконаного

дослідження

класифіковано об'єкти, які не підлягають приватизації на залізницях України.
Встановлено, що реалізація мети приватизації обумовлена вирішенням
конкретних програм приватизації та переслідує декілька задач, які дозволили
класифікувати цілі приватизації відповідно форми роздержавлення. Доведено,
що усі різноманіття форм роздержавлення економіки України у сучасному
світовому кризовому стані економіки можна класифікувати за іншими
підставами.
В процесі дослідження визначено моделі приватизації, до яких можна
віднести дві основні кожна з яких визначає умови приватизації у сучасному
світовому кризовому стані економіки.
Науково обґрунтовано і класифіковано етапи проведення приватизації в
Україні, з моменту дії короновірусної пандемії, розроблена нова програма цілей
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та заходів, які спрямовані на реалізацію етапів приватизації окремих об’ектів
залізничного транспорту.
В результаті дослідження визначено передумови щодо здійснення
приватизації окремих підприємств залізничного транспорту. Зроблено аналіз
зарубіжного досвіду проведення приватизації в найбільших державних
корпораціях у порівнянні зі впливом наслідків короновірусної пандемії.
Особливого значення набуває питання трансформації форм власності особливо
зі значним спадом виробництва у сучасному світовому кризовому стані
економіки.
На підставі зробленого аналізу авторами узагальнено та промодельовано
теорію приватизації Центральної та Східної Європи, країн з розвинутою
економікою, та окремо обраних держав, таких як: Великобританія, Франція,
Канада. Представляють інтерес моделі приватизації Великобританії та країн з
розвинутою економікою. В останній моделі визначено напрямки запозичення
досвіду та принципові відмінності, які використовувались в Україні. Однак, у
сучасних умовах дії епидемії, реалізація раніш запропонованих пропозицій
нажаль не можлива. У сучасному світовому кризовому стані економіки
принципи та методи проведення роздержавлнення набувають значних змін.
Дослідженням встановлено, що здійснення приватизації передбачає такі
основні етапи: передприватизаційна підготовка об’єктів - виконується
обгрунтування

фінансового

стану об’ьекту

в умовах

значного

спаду

транспортного виробництва. Оцінюється точка беззбиковості обьекта на
окремий термін часу. У випажку коли у перспективі збитковість змінюєтся на
прибитковість розробляются пропозиції щодо доцільності підготовки об’єктів
до продажу; підготовка об’єктів до продажу, продаж об’єктів відповідно до
плану

приватизації

або

плану

розміщення

акцій,

створених

шляхом

корпоратизації особливо у сучасний світовий кризовий стан економіки.
З теоретичної точки зору визначено позитивні та негативні наслідки
приватизації різних моделей та узагальнення теорій різних наукових напрямків.
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Заключним етапом приватизації об’єктів України, як політичного та
соціального-економічного проекту, є трансформація відносин власності. Але у
зв’язку зі значним спадом економіки, виникає додаткова необхідність, яка
передбачає формування принципово нової дієвої системи управління що раніш
не мала аналогу в управлінні та прогнозуванні.
Проведені авторами соціологічні дослідження відносно приватизації за
останній рік свідчать про те, що в залежності від віку людини

молодь

переважно бачить в трансформації власності реальні перспективи для вільної
творчої діяльності, до зростання можливостей

самореалізації, розвитку

комерційної діяльності. Респонденти старшого віку головними результатами
вважають можливе безробіття, масові неплатежі, погіршення матеріального
стану, різке розділення суспільства на категорії забезпечених і незабезпечених.
Теоретично обґрунтована доцільність зміни форми власності, дає підставу
активізувати підходи до комплексного аналізу організаційної системи
управління залізничним транспортом з метою викриття недоліків у діючій
структурі управління. Тому набувають значення зміни моделі структури
управління у цілому в галузі та на залізницях зокрема.
В умовах сучасного світового стану економіки існує неохідність
адаптування діючих принципів та методів управління особливо на пасажирські
та вантажні перевезення, інфраструктуру, рухомий склад та ремонт. На підставі
вивченого досвіду діючої структури управління залізничним транспортом у
сучасному світовому кризовому стані економіки було зроблено висновки щодо
можливості використання окремих елементів роздержавлення на залізницях
України.
Таким

чином,

удосконалено

теоретичні

підходи

щодо

проблеми

проведення приватизації в Україні у сучасному світовому кризовому стані
економіки. Визначено принципи та методи приватизації.
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Доведено, що усе різноманіття форм роздержавлення економіки України
можна класифікувати за роботою:як зі стабільною економікою; так і в умовах
сучасного світового кризового стану економіки.
В умовах дії короновірусної пандемії не можливо теоретично обґрунтувати
напрямки сучасного приватизаційного процесу та ефективну стратегію
реструктуризації. Оскільки, у сучасному світовому кризовому стані економіки,
в умовах дії епидемії не можливо зробити прогнозну оцінку за існуючими
принципами та методами. світова практика ще не має методів виходу з такого
кризового явища, яке не можливо спрогнозувати на близьку па подальшу
перспективи. Безумовно, вплив на світову економоміку дуже значний, тому
пошук шляхів з виходу кризового стану може бути неадекватним. Тому
актуальність

ефективної

економічними

системами

конвергенції
викликана

з

різними

об'єктивною

за

рівнем

необхідністю

розвитку
виходу

національної економіки з кризи. Одночасно змінювалися наукові підходи до
структурних зрушень національної економіки і прогнозування стратегічних
напрямків її розвитку. Орієнтація країни на багатовекторну інтеграцію вимагає
розробки концепції стратегічного розвитку національної економіки шляхом
подолання кризового стану системи у цілому, в сучасних умовах потребує
вирішення питань економічної діагностики на основі науково обґрунтованих
методів аналізу.
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КИТАЮ
Китайська Народна Республіка одна з наймогутніших країн у світі,країна з
великою територією та кількістю населення. Так було не завжди, роль держави
у світовій економіці раніше не визначалась, але з минулого століття все
змінилось. Китай значно розширив свою взаємодію з іншими державами та в
цілому покращив свою економіку, що й призвело країну до домінуючої у
світовій торгівлі.
Дослідженню соціально-економічного розвитку Китаю присвячено багато
праць, серед них є

як зарубіжні науковці так і наші співвітчизники: Тун

Няньчень, Ю. Пахомов, З. Чуланова, Г. Павленко.
Метою є дослідження соціально-економічного розвитку Китайської
Народної Республіки.
Нещодавно Китай був бідною, залежною від інших країн, ніхто й навіть не
мав гадки, що зараз це буде така могутня держава.
Сучасна історія Китаю виділяє три періоди розвитку держави:
Перший період (1949-1976рр.) переломний момент в історії країни,
вважається «підйомом з колін». Проводилась індустріалізація, стартувало
виробництво машин, літаків, важкої техніки;була прийнята нова конституція. З
1966 року почалось погіршення розпочатого, адже відбулась Культурна
Революція під керівництвом Мао. Відбувається стежка, а потім і гоніння
інтелігенції, культурних діячів виганяли з міст,сіл,країни. У 1976 році Мао
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помирає, беззаконня закінчується й усіх керівників революції арештовують.
Починається відновлення після революції та вихід країни на новий рівень.
Другий період (1978-2012рр.) прийнято вважати вступом Китаю у
міжнародну політику та налагодженням зв’язків з іншими державами.
Модернізація держави, політичні відкриття й прийняття вдосконалених
реформ. Починаються кращі роки: покращується якість та рівень життя
населення, підвищується економічний ріст, активно створюються промислові
галузі та налагоджуються виробничі стосунки між сусідніми державами.
Третій період (2012-наш час) період розквіту КНР. Відбувається
сприйняття інноваційних підприємств, розширення споживчого попиту,
покращення якості довкілля,
На XIX Всекитайському з'їзді КПК Сі Цзіньпін зазначив, що соціалізм із
китайською специфікою вступив у нову еру. «<...> Це означає великий прорив
китайської нації: наш народ встав на ноги, зажив кращим життям і
перетворюється в сильну і могутню націю, що йде назустріч світлим
перспективам великого відродження китайської нації. Це надало абсолютно
нові можливості для країн і націй, які прагнуть прискорити динаміку свого
розвитку і зберегти незалежність. Таким чином, Китай надав свою китайську
мудрість і китайську модель розвитку для вирішення глобальних проблем. Нова
епоха - це епоха поступового руху Китаю в центр міжнародної активності і
безперервного розширення внеску Китаю в глобальний розвиток <...>»[1]
Пройшовши такий важкий етап становлення зараз Китай став першою
індустріальною країною з такою широкою спеціалізацією. КНР посідає 1 місце
у світі за кількістю фабрик і заводів. Серед домінуючих галузей виробництва
можна виокремити : металургію, хімічну промисловість, машинобудування,
електроенергетику, легку промисловість, сільське господарство, освіта.
Сучасна економіка КНР має багатогалузеву структуру. Традиційно
розвиваються текстильна та вугільна промисловість, чорна металургія.
Останніми роками спостерігається динамічний розвиток нафтовидобувної,
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нафтопереробної, авіаційної, електронної галузей, інтенсивно зростають
найновітніші наукоємні виробництва, зокрема, ядерна енергетика, дослідження
космосу, а також ВПК. Економічна політика держави націлена на розвиток
принципів

господарювання

соціалістичного

типу

і

ринкових

методів

інтенсифікації господарських процесів. В реалізації ринкових реформ широко
використовується іноземний досвід, зокрема, створення вільних економічних,
промислових та експортних зон, а також окремих районів та міст,
стимулюються приток в країну іноземних інвестицій та капіталів «хуадзяо»
(китайських емігрантів), заснування спільних міжнародних підприємств
тощо[2,с.198].
Щодо зовнішніх зв’язків, то Китай має близько 180 міжнародних зв’язків з
іншими країнами, але головними партнерами залишаються Японія, Республіка
Корея та США. Щодо міжнародних зв’язків Китаю з Україною, утворено
близько 50 документів, що свідчать про вдале співробітництво двох держав.
Отже, можна дійти висновку, що

економіка Китаю з 1949р. значно

змінилась, покращилась система правління, умови економічного життя,
змінилось мислення правителів. КНР зазнала багато труднощів,
Список використаних джерел
1.Китай

вступив

в

нову

епоху

розвитку

[Електронний

ресурс]

http://ukrainian.cri.cn/841/2017/10/18/2s51104.htm
2. Зуєв І.П. «Перспективи світового лідерства економіки Китаю».2014
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Банківське кредитування є однією з традиційних операцій банку. Воно
дає можливості населенню придбати товари довготривалого користування,
вартість яких перевищує розмір заробітної плати. Взагалі, кредитування – це
джерело

розвитку

економіки,

тому

вихід

з

кризового

стану,

який

спостерігається сьогодні в Україні, в багатьох залежить від спроможності
банків надавати кредити. Дешеві банківські кредити сприятимуть не тільки
розвитку економіки, але й підвищенню ефективності банківського сектора.
Питання банківського кредитування досліджувалися такими відомими
вітчизняними науковцями, як: Вовчак О.Д., Кузнєцова Л.В., Міщенко В.І.,
Мороз А.П., Савлук М.І., Славюк P.А., Хмеленко О.В., Юркевич О.М.
В теперішній час в України спостерігається тенденція зниження
економічної активності внаслідок пандемії, що охопила всі країни світу.
Введення карантинних обмежень сприяло зниженню доходів населення та
погіршенню фінансового стану підприємств різних галузей. Зниження доходів,
за прогнозами експертів, буде тривалим. Це ускладнить обслуговування позик і
призведе до істотного погіршення якості кредитного портфеля банків, про що
свідчить інформація НБУ. Взагалі, на стан банківського кредитування суттєвий
вплив здійснюють економічні цикли. Сьогодні економіка України знаходиться
у стадії поступового виходу з кризи і тому обсяги банківського кредитування
зростатимуть.
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Визначення оптимальних умов і способів кредитування, на основі яких
будуються і розвиваються відносини між банком і позичальником коштів – це
один з найважливіших важелів розвитку кредитних відносин України.
Роль кредиту – це результат «роботи» його функцій, що проявляється у
забезпеченні потреб додатковими коштами позичальників для нормального
здійснення виробничої та іншої діяльності, грошових розрахунків, уникаючи
неплатежів, запровадження передових технологій та новітньої техніки у
виробництво, вирішення житлової проблеми тощо [1].
Зниження облікової ставки до 6% та програма Уряду “кредитування 5-79” сприяли пожвавленню процесу банківського кредитування. Банки надають
кредити малим та середнім, а також великому корпоративному бізнесу,
пропонуючи їм найрізноманітніші кредитні програми. Це надання цільових
кредитів, короткострокових кредитів для поповнення обігових коштів, кредитів
під заставу активів тощо. Всі ці кредитні програми сприяють підвищенню
виробництва та виходу України на новий рівень економічного розвитку. Темпи
зростання ВВП впливають на макроекономічну межу кредиту, бо відповідно до
цього збільшуються запаси і затрати, інвестиції, інші потреби в капіталі. Проте
ця залежність може бути істотно деформована дією інших чинників. [2] .
Негативним чинником, що стримує процес банківського кредитування, є
прострочена заборгованість (NPL-кредити), тому банки сьогодні при наданні
великих обсягів кредитів та іпотеки вимагають заставу у вигляді нерухомого
майна та більш ретельно перевіряють кредитну історію позичальника і його
кредитоспроможність. Разом з тим, обсяг кредитів, у тому числі й іпотечних все
ще є недостатнім, так як ставки ще є високими. Зокрема, в Україні іпотечні
кредити видаються під 15%, хоча є тенденція до зниження процентних ставок
до 10%.
Унаслідок кризових явищ змінилися умови надання банківських кредитів.
Це стосується всіх видів кредитування фізичних осіб. Умови надання кредитів
стали значно жорсткішими. Банки збільшили початкові внески, підвищили
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строк розгляду заявок, а суми наданих кредитів були знижені. У додаток до
збільшення суми комісій, що стягуються при отриманні, банки вимагають
офіційного підтвердження доходів. Іншими словами, сталося посилення
приписів, які стосуються доходів потенційного позичальника.
Отже, можна дійти висновку, що обсяги банківського кредитування в
Україні є ще занадто малими, а відсоткові ставки хоча й зменшуються, але ще є
зависокими. Також не останню роль у збільшенні кредитування відіграє
наявність довіри між кредиторами (банками) та позичальниками. При цьому у
самих банків у зв’язку з необхідністю підвищення обсягів кредитування
виникає необхідність у вдосконаленні кредитної політики та оптимізації
кредитних ризиків, на які вони наражаються.
Список використаних джерел
1. Рогожнікова Н.В. Основні тенденції банківського кредитування в
сучасних умовах фінансово-економічної

кризи

/

Н.В. Рогожнікова //

Фінансовий простір. 2015. № 3. С. 72–80.
2. Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому
забезпеченні розвитку реального сектора економіки України / Л. В. Кузнєцова //
Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 107–115.
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Протасов В.В.

викладач економічних дисциплін,
Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВТРАТ ТОВАРІВ, ВИЯВЛЕНИХ
ПРИ ПРИЙМАННІ
У

випадку

надходження

товарно-матеріальних

цінностей

від

постачальників в господарській діяльності торгівельних підприємств мають
місце недостачі, надлишки, псування. Правильне документальне оформлення
таких

операцій

має

важливе

значення

для

вирішення

питань

щодо

відшкодування винуватцями заподіяних збитків.
Метою роботи є розгляд особливостей документального оформлення
недостач товарів, що виявлені при прийманні їх від постачальників на
торгівельному підприємстві.
Відправним моментом при відображенні об’єктів в обліку є їх
документування. Це означає, що всі об’єкти мають бути зафіксовані, тобто має
бути свідчення про їх наявність та рух. Роль такого свідчення виконує документ
(від латинської “documentum ” — свідчення, доведення). Отже, документ — це
письмове свідоцтво, що фіксує та підтверджує здійснення господарських
операцій, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх
проведення.
На протязі всього періоду існування обліку був і залишається
традиційним носієм бухгалтерської інформації аркуш паперу встановленого
зразка. Натомість за останні десятиріччя поняття носія облікової інформації
значно трансформувалося у зв’язку із розвитком обчислювальної техніки. Але
як би не змінювалися носії облікової інформації, сам документ, як свідчення
факту здійснення господарської операції, залишається незмінним.
Розглянемо деякі особливості документального оформлення недостач
товарів, що надходять від постачальників на торгівельні підприємства.
Приймання одержаних товарів, проводять особи, уповноважені наказом
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керівника підприємства. Приймання товарів за кількістю здійснюють за
транспортними

і

супровідними

документами

відправника.

Відсутність

зазначених документів або деяких з них не призупиняє приймання. У такому
випадку складається акт про фактичну наявність товару, в якому вказують, які
документи відсутні.
Якщо встановлено нестачу або невідповідність кількості, зазначеної в
документах, покупець (одержувач) зобов’язаний призупинити подальше
приймання, забезпечити збереження товарів, не змішуючи їх з аналогічними,
скласти акт за підписами відповідальних осіб, які здійснювали приймання.
Коли при прийманні продукції було виявлено нестачу проти даних,
зазначених у транспортних і супровідних документах, то результати приймання
за кількістю оформляють актом, який складають того ж дня, коли таку нестачу
виявлено [1, с.85].
Як свідчить практика, на даний час існують різні форми актів, що
використовуються для документального оформлення фактів недостач товарів,
що виявлені під час приймання на торгівельному підприємстві. Звичайно, в
бухгалтерському обліку при списанні недостач враховуємо, що існують норми
природного убутку. Недостачі товарів понад вказані норми є підставою для
претензій до постачальників товарно-матеріальних цінностей.
Розглянемо особливості документального оформлення акту розбіжності.
Він складається постачальником товару в двох екземплярах та надходить до
покупця разом з видатковою накладною. Постачальник в акті вказує номер та
дату, які відповідають аналогічним реквізитам видаткової накладної на товар,
прізвище водія-експедитора. Акт не містить найменувань товару, цін та
завіряється печаткою постачальника. Якщо

весь товар, що надійшов, було

прийнято, в акт записів не проводять. У випадку, коли покупець не приймає
деяку кількість товару, в акт вписують:
- найменування товару та одиниці виміру,
- кількість по документах та фактично прийняту,
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- нестачу або надлишок,
Після завершення приймання товару обидва екземпляри акту підписують
водій-експедитор, представник покупця, ставиться печатка підприємства
покупця. Один екземпляр акту торгівельне підприємство залишає у себе,
другий передають постачальнику через водія-експедитора. Зразок заповненого
покупцем акту розбіжності наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Акт розбіжності № 10 від 15 січня 2020 р.
Покупець: ТОВ «Меркурій», Житомир, Київська 87
Комісія у складі :______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В присутності водія експедитора Петренко провела приймання товару, доставленного з
ТОВ «Птахокомплекс «Аркадія».
По накладній № 10 від 15 січня 2020 р., автомобілем _______________ держ. № ________
Пломба (заводська, митна та ін.)_______________________________________
При розвантаженні автомобіля виявлено:

№

Назва товару

1

Крило курчатибройлера
охолоджене

Од.
вим.

Кількість
по
документах

Фактично
прийнято

Неста
ча

кг

100

99,5

0,5

Надл
ишок

Ціна

Сума

_______Овсієнко М.Л. _Овсієнко_
ПІБ
підпис
______ Петренко О.І. ___Петренко
ПІБ
підпис

Джерело: складено автором
Розглянемо порядок складання акту про псування, бій товару. Він
складається в двох екземплярах постачальником та надходить разом з
видатковою накладною на товар до покупця. Номер та дата акту відповідають
номеру та даті накладної постачальника. Акт містить перелік товару згідно
накладної, кількість та ціну та завіряється печаткою постачальника. Якщо при
прийманні товару не виявлено недостач, псування в акт записів не здійснюють.
Коли покупець при прийманні виявляє певні розбіжності, тоді в акт вписують
кількість прийнятого та не прийнятого товару, причину.
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Обидва екземпляри акту підписують представники постачальника та
покупця, ставиться печатка покупця. Один екземпляр акту покупець залишає у
себе, другий передають постачальнику. Зразок заповнення акту, коли одне з
двох найменувань отриманого товару не прийнято, наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
АКТ № 3
по факту псування, бою, недовкладання, пересортиці товару до накладної № 3 від
12 січня 2020 р.
Комісія у складі :
Представник фірми ______________
Представник покупця _______________
Склали акт про те, що в результаті приймання товару виявили наступні розбіжності:
№
п/ Найменування
п
1 Стакан Супер
шоколад,
ТМ Рудь, 70 г
2 Стакан морозиво
Три молока,
ТМ Рудь, 70 г

К-сть
товару по
накладній

Од.

1

ящ.

1

ящ.

К-сть
прийнято
го товару

К-сть не
прийнято
го товару

Ціна
з ПДВ

Причина

220,00

1

________________________________________
Підпис представника покупця
_________________________________________
Підпис представника фірми

230,00

Ціна не
відповідає
замовленню

МП
МП

Джерело: складено автором
Розглянемо порядок використання акту приймання. Цей документ
складається торгівельним підприємством при оприбуткуванні одержаних від
постачальника товарів. На підставі видаткової накладної постачальника на
товар заповнюємо відповідні показники даного акту. У випадку відсутності
недостач, надлишків, псування товарів показники видаткової накладної
постачальника (по документу) відповідають даним, отриманим під час
приймання товару (по факту).

Якщо при прийманні товару

відхилення по кількості чи вартості,

виявлено

покупець заповнює показники про

недостачу товару.
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Зразок

акту

приймання

товару,

що

складається

торгівельним

підприємством, наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
АКТ ПРИЙМАННЯ № 10 від 12.01.2020
По накладній № 7
від 12.01.2020
Постачаль ТОВ «Аркадія»
ЄДРПОУ 11223344
ник
м. Житомир,
вул. Київська 87
Магазин/
ПП «Вікторія» Довженка 45 / Торгівельний зал
склад
Одержувач ПП «Вікторія» м. Житомир, Довженка 45
ЄДРПОУ 12345678
Підстава
Заказ № 5
вих. пост. № 7
По
По факту
Недостача
Штрих
№
Найменування
Од Ціна документу
- код
к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 112233 Яйце куряче
шт 2,00 2000 4000 2000 4000 0
0,00
СО 1 шт
,00
,00
Всього без ПДВ
2000 4000 2000 4000
0,00
,00
,00
Всього з ПДВ
4800,00
4800,00
Всього прописом сума без ПДВ
Чотири тисячі грн. 00 коп.
Всього прописом сума ПДВ
Вісімсот грн. 00 коп.
Всього прописом сума з ПДВ
Чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.
Здав : _________________________
Отримав : _______________________________
(посада, підпис)
(посада, підпис)
Завідуючий складом : _________________________
(посада, підпис)

Джерело: складено автором
Своєчасне та правильне документальне оформлення актів про факти
недостач товарів, виявлених під час приймання, свідчить про якісну роботу
працівників відділу постачання, товарознавців, інших фахівців торгівельного
підприємства.

Це

сприяє

оперативному

пред’явленню

претензій

до

постачальників та перевізників товарно-матеріальних цінностей.
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Конкуренція, суперництво – природний прояв активності людини,
універсальний принцип практично в будь-якій сфері людської діяльності. «Уже
сам громадський контакт, – писав К. Маркс, викликає змагання і своєрідне
збудження життєвої енергії, що збільшує індивідуальну продуктивність
окремих осіб» [1]. Проблема в тому, що теорію і практику конкуренції,
конкурентних відносин монополізувала економічна наука і в сучасному
розумінні вона представляється тільки як необхідний атрибут ринкового
механізму, ринкових відносин. Таке вузьке розуміння конкуренції вже не
працює, коли ми намагаємося оцінити конкурентоспроможність міста, регіону,
країни. Конкуренцію треба розуміти ширше, її повинна освоювати соціологія,
досліджуючи соціальне життя, соціальні, позаекономічні фактори. Тільки за
допомогою соціологічної науки можна оцінити конкурентоспроможність
територіальної спільності, тут багато факторів соціального характеру.
Якщо конкуренція знаходить своє вираження в механізмах ринкових
відносин, може відносно легко вимірюватися, то конкурентоспроможність це
значною мірою потенційні можливості і людини, і виробничого колективу, і
корпорації, і територіальної спільності. Тут повинні оцінюватися багато
складових: менталітет населення, стан освіти, охорони здоров'я, соціальних
інститутів і т. п. Стосунки конкуренції, суперництва найяскравіше виражаються
в активності людини, соціальної спільності взагалі та інноваційної активності
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зокрема. Хоча треба розуміти, що від інноваційної активності до реальної
інноваційної діяльності дистанція немаленька. В епоху цифрової революції, що
набуває буквально вибуховий характер, потужних глобалізаційних процесів
відносини суперництва, конкуренції пронизують всю тканину суспільних
відносин, виявляються у всіх сферах людської діяльності і індикатор
інноваційної активності може служити досить точним показником для їх
вимірювання. Тому важливим завданням є дослідження факторів, що формують
інноваційну активність населення для коригування регіональних інноваційних
систем, які складаються практично у всіх регіонах країни, вироблення
відповідних індикаторів. Поки такі вимірювання проводяться на базі
статистичної інформації.
Однак для вимірювання такої тонкої матерії як інноваційна активність
населення, необхідні кваліметричні оцінки, які можна отримати тільки в
результаті спеціальних соціологічних досліджень. Поки багато нюансів
інноваційності, соціальних настроїв і очікувань населення не уловлюються, не
враховуються в діях органів влади, особливо в соціальній сфері, а, в кінцевому
рахунку, ведуть до зниження конкурентоспроможності, динаміки соціально –
економічного розвитку. Здатність до реалізації постійних інновацій, а це
найголовніше в довгостроковій стратегії формування конкурентоспроможності,
конкурентних переваг неможлива без високої інноваційної активності
працівників, виробничих колективів. Головний напрямок інноваційного
розвитку – перехід від конкурентних переваг низького порядку (природні
ресурси, дешева робоча сила) до конкурентних переваг високого порядку
(унікальні технології, нематеріальні активи, авторські права, патенти, ноу-хау,
специфічні і унікальні знання, видатні навички та здібності менеджерів і
персоналу компанії, відповідне технічне та інформаційне оснащення) [2].
Позиція України в більшості міжнародних інноваційних рейтингів
невисока. У рейтингу конкурентоспроможності країн, як і в інших рейтингах,
Україна то піднімалася, то опускалася. Станом на цей рік Україна посідає 55
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місце, в 2014-му було 49-е, це поки найкращий показник. Рейтинг складає
Міжнародний інститут управління розвитком на підставі більше 300 критеріїв.
Враховуються чотири основні аспекти економічного життя країни: стан
ділового середовища, економік й інфраструктури, а також ефективність уряду
[3].
При розробці будь-якої програми інноваційного розвитку важливо
уникати такої методологічної помилки як недооцінка позаекономічних
чинників, зокрема, соціального капіталу, інтелектуальних ресурсів. При появі в
даний час тенденції зниження поповнення трудового потенціалу країни,
розвиватися можна в основному тільки за рахунок підвищення якості трудових
ресурсів. Інвестиції в людину, його кваліфікацію, регулярне підвищення
професійного

рівня

все

більшою

мірою

стають

основним

джерелом

економічного та соціального розвитку. Цю стратегічну особливість сучасного
розвитку важливо враховувати ще й тому, що в більшості розроблених в
Україні методиках оцінки інноваційного розвитку, на частку людського
фактора в вимірюваних інноваційних процесах належить не більше 15
відсотків. Наприклад, в американських методиках цей показник встановлюється
на рівні 30 відсотків і ще на показники добробуту населення припадає 10
відсотків, які теж можна віднести до розвиненості людського фактора.
При цьому необхідно зважати на те, що якщо новітні технології можна
імпортувати, то кваліфіковані людські ресурси в значних масштабах НЕ
залучиш з–за кордону, їх треба формувати з наявного населення, трудових
ресурсів. Останнім часом простежується тенденція наростання розриву між
рівнем професійної кваліфікації зайнятого в економіці населення і потребами
інноваційного розвитку. В інноваційної діяльності головне – людські ресурси,
кадри, які є творцями нових ідей і розробок, саме вони організовують їх
впровадження і ефективне використання.
У сучасному світі все більш гострою стає змагання за високоякісні
людські ресурси. Це змагання за уми, інтелект йде не тільки між країнами, але і
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всередині практично будь–якої країни між столичними центрами і периферією.
В цьому плані певне значення мають і показники соціальної мобільності,
міграційних потоків населення, які в даному разі здійснюють трансфер нових
ідей, технологій.
Важливо мати уявлення про якісну сторону механічного руху населення
в плані його хоча б рівня освіти, професійної підготовки. Є небезпека, що
столичні центри в силу цілого ряду своїх конкурентних переваг, стягують
високоінтелектуальні ресурси країни і не завжди дбайливо розпоряджаються
цим найціннішим в сучасному світі капіталом. Ці найбільш значущі інноваційні
чинники формуються протягом достатнього тривалого часу. На підготовку
одного фахівця в університеті потрібно 4-6 років професійної підготовки і до 10
років для підготовки дослідника. При цьому треба зважати на те, що з
об'єктивних причин в українській вищій школі відбулося зниження якості
загальнонаукової і професійної підготовки, істотне зрушення в бік заочних і
дистанційних форм навчання.
Всі ці тенденції, що намітилися практично не враховуються при
формуванні індексу людського капіталу, немає понижуючих коефіцієнтів, які
давали б більш об'єктивну картину формування інтелектуального капіталу з
метою інноваційного розвитку. Інтерес до інновацій, інноваційного розвитку в
самій більшою мірою залежить в першу чергу від професійної освіти людини.
Однозначно можна зробити висновок, що чим вища освіта людини, тим більше
у нього інтерес до інноваційного розвитку.
Форма участі людини в активної інноваційної діяльності знаходиться в
досить сильній залежності від його електронно–інформаційного оснащення в
побуті, особистому житті, джерел отримання нової інформації. Чим вище
електронно – інформаційна оснащеність, культура побуту тим вище рівень
домагань, потреб людини до культури трудової діяльності, інтересу до різного
роду інновацій, його конкурентоспроможність.
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СОЦІАЛЬНА ЯКІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Тенденції, що утворюються в соціальній системі останніми роками,
вказують на необхідність оцінки соціального розвитку регіону з позиції
концепції

соціальної

якості,

яка

з'явилася

як

реакція

на

проблему

співвідношення економічного і соціального розвитку. Для координації
процесів, які проходять в соціальному просторі регіону, в управлінській
практиці необхідно оцінювати стан суспільства з точки зору участі населення в
досягненні цілей розвитку, взаємозв'язаних між суб'єктами управління.
Наукова проблема забезпечення соціального розвитку пов’язується з
концепцією соціальної якості. Остання визначається як «ступінь, до якої люди
здатні приймати

участь в житті своїх спільнот на умовах, які сприяють

зростанню добробуту та індивідуальним можливостям» [1], охоплюючи
колективний та індивідуальний рівні. В контексті соціального розвитку
соціальну якість можна трактувати як стійку систему результатів продуктивної
діяльності і особливостей процесів, які забезпечують можливість досягнення
пріоритетів

соціального

розвитку

за

рахунок

зростання

ефективності

адаптаційних відносин та здібностей. О. І. Субетто визначає соціальну якість
як особливий тип системної якості, який розкривається через відносини
людини, об’єкта, процесу, середовища в суспільстві і являє собою якісну
експлікацію соціальності [2, с. 122]. В цілому, соціальна якість визначає
здатність територіальних товариств, об’єднаних територіальних громад робити
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внесок в їх добробут і розвиток. Соціальна якість містить інтегративний смисл,
оскільки її вимір потребує досить широкого мультидисциплінарного підходу.
Системний підхід розкриває генезис соціальної якості як індикатора
функціонування соціальної системи і дозволяє побудувати систему управління
соціальною якістю. В сучасному суспільстві соціальна якість стає напрямком
суспільного самоуправління, яке формує людину з проективним інтелектом [3].
По відношенню до реалій соціального життя це означає, що можна вивести
механізми і критерії відбору більш адекватних програм і стратегій розвитку
територій.
В середині ХХ століття дослідженням соціального розвитку передували
розробки теоретичних і практичних питань якості життя, які і стали поштовхом
до розробки нової парадигми вивчення суспільства, яка сформувалася як
феномен

«соціальної

якості».

Соціальна

якість

охоплює

всі

сфери

повсякденного життя людини і дозволяє розробляти стратегії на основі повної
оцінки соціальних процесів.
В

соціально-філософському

смислі

концепція

соціальної

якості

відноситься до позитивних соціальних концепцій, які віддають пріоритет
суспільним, а не індивідуальним рухомим силам розвитку. Вона розробляється
як альтернатива неоліберальним підходам, які розглядають індивідуалізм і
відчуження в якості рухомих сил розвитку суспільства.
В концепції соціальної якості підкреслюється різниця між «людським» і
«соціальним», пов’язуючи їх відмінності між індивідуальністю і колективністю.
Суть концепції полягає в тому, щоб запропонувати суспільствам різних рівнів в
сучасних умовах нові, колективістські альтернативи розвитку, які призводять їх
до стійкості. Концепція соціальної якості акцентує увагу на можливості участі
населення в конструюванні середовища проживання соціального простору
території.
Соціальна якість характеризує особистість, соціальні групи і суспільство,
а також середовище життєдіяльності, в якому розвиваються суспільні процеси і
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структури. В аспекті дослідження соціальної якості акцент робиться на
розширенні сфери дії таких системних суспільних властивостей, якими є
соціальна справедливість, активність, солідарність.
Концепція соціальної якості формує певні вимоги до суспільства:
доступність соціально-економічного забезпечення і соціального захисту;
можливість дослідження соціального включення через інститути суспільства (
ринок праці, інститут громадянства); здатність людей до життя в суспільстві з
соціальною згуртованістю (солідарністю, розділенням цінностей і норм);
можливістю самореалізації особистості шляхом активності і колективної участі.
В парадигмі соціальної якості об’єктивні соціальні умови життєдіяльності
розглядаються у взаємозв’язку з діяльністю особистості і соціальних структур,
але акцент робиться на соціальній взаємодії.
Таким чином, можна виділити елементи соціальної якості, які дозволяють
проаналізувати вимірювання «соціального» в суспільстві: соціально-економічна
безпека, соціальне включення, соціальне згуртування, соціальна активність,
соціальна справедливість, соціальні повноваження.
Одним із основних факторів соціального розвитку є умови соціальноекономічної безпеки, яка визначається як ступінь, в якій у людини наявні
необхідні ресурси для процесу самореалізації [4]. Також її можна визначити як
набір адекватних засобів, зокрема житла, фінансових ресурсів, навколишнього
середовища, освіти та здоров’я.
Соціально-економічна безпека населення регіону визначається через
сукупність умов, які забезпечують соціальну якість: задоволення життєвих
потреб,

досягнення

соціального

благополуччя,

розвиток

основних

фундаментальних цінностей, відносин влади і особистості, здатність долати
різні загрози.
Соціально-економічна безпека проявляється в двох аспектах: в факторах
добробуту, гарантуючих екзистенціальну базову безпеку громадян ( соціальний
захист, прибуток, здоров’я), безпеку повсякденного життя ( якість продуктів,
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охорона навколишнього середовища, безпека на роботі), внутрішню свободу,
правосуддя, і в життєвих можливостях людини, кількості альтернативних
варіантів, серед яких вона може обирати. Відношення населення до місцевого
самоуправління і можливості приймати в ньому участь також пов’язують з
реальною соціально-економічною безпекою.
Показниками соціально-економічної безпеки населення є стан освіти і
охорони здоров’я, правоохоронної системи, житла, житлово-комунального
господарства

та

інші.

Суб’єктивний

характер

безпеки

пов’язаний

з

забезпеченням захисту цінностей і інтересів людини, які виражаються в її
сприйнятті загрози. Забезпечення особистої безпеки людини

можлива за

рахунок зниження злочинів проти власності і особистості, девіантних форм
поведінки, захисту від неефективних соціальних реформ.
Загрози

соціально-економічної

безпеки

виражаються

в

зростанні

безробіття, незабезпеченості житлом, недостатній оплаті праці, низькій якості
охорони здоров’я і соціальному забезпеченні в регіоні. Для мінімізації загроз
необхідні: висока якість трудового життя, можливість отримання освіти і
розвитку, підвищення купівельної спроможності, реалізація ефективної цінової
політики, підвищення основних державних гарантій. Важливими є

також

забезпечення високоякісної соціальної інфраструктури, заходи з підтримки
сімей, дітей, молоді, формування ефективної адресної соціальної допомоги і
підтримки

незахищених

верств

населення,

забезпечення

доступності

прийнятного комплексу послуг і стабільного фінансування соціальної сфери і
програм, гарантуючих доступність медицини, освіти, культури. Ефект від
подібних заходів буде зростати, якщо вони будуть реалізовані відповідно
соціальній політиці, націленій на укріплення соціально-економічної безпеки і
підвищення якості життя населення регіону. Дослідження питань соціальноекономічної безпеки регіону в рамках соціальної якості виступає пріоритетним
напрямком соціального розвитку у визначенні основних методів і форм
діяльності державних органів влади і муніципальної системи.
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Важливим елементом соціальної якості з точки зору виконання
найважливіших соціальних функцій є включення населення в соціальний
простір. Соціальне включення, або інклюзія, визначається як ступінь, в якій у
людини є доступ до суспільних відносин і інститутів, участі в соціальному,
економічному і культурному житті суспільства в сфері соціальних мереж,
громадянських прав, ринку праці, приватних і громадських служб.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ: АУДІО-МАРКЕТИНГ
Актуальність проблеми. У сучасному світі на споживача з усіх боків
обрушується лавина рекламної інформації, тому виділити бренд на тлі
конкурентів стає все складніше. Цим і обумовлений підвищений інтерес
ритейлерів до рекламних інструментів, що використовуються в місцях
продажу: якщо відвідувач вже з'явився в торговому об'єкті, значить, він
зацікавлений в покупці і впливати на нього буде простіше. Музичне
оформлення в торговій точці є одним з найбільш ефективних інструментів
впливу на споживачів. Сьогодні аудіо-маркетинг є

обов'язковою частиною

маркетингової стратегії успішного ритейл-бізнесу.
Метою статті є ознайомлення з теорією та практичним застосуванням
інноваційних технологій, а саме аудіо-маркетингу, як ефективного інструменту
ритейл-бізнесу.
Основна частина. В даний час багато компаній звертаються в бік indoor
трейд-маркетингу та аудіо-маркетингу, як його невід'ємної частини. Величезні
потоки інформації, які обрушуються зараз на людину, роблять дуже складним
окреме, чітко-виражене позиціонування бренду в конкурентному середовищі.
Так і для людини з кожним днем все складніше запам'ятовувати хоч щось з усієї
це інформаційної лавини в телевізорі, метро та громадському транспорті,
зовнішній рекламі. Нейромаркетологи запевняють: чим більше органів почуттів
людини задіяно в рекламі, тим більше інформації він запам'ятає. Якщо
споживач тільки бачить продукт, в голові залишиться не більше 15%
інформації, якщо додати до цього ще слух - ефект збільшиться більш ніж
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удвічі, до 35%. Важлива перевага аудіо-маркетингу полягає в тому, що він
працює безпосередньо в точці продажу.
Музичне оформлення торгового об'єкта дозволяє вирішити ряд завдань:
•

сформувати у відвідувачів аудиообраз бренду;

•

забезпечити розвиток бренду завдяки комунікації зі споживачами;

•

залучати споживачів в атмосферу бренду;

•

формувати лояльність споживачів до бренду;

•

створювати

комфортну

атмосферу

для

більш

тривалого

перебування потенційних покупців у торговельній залі;
•

підштовхувати покупців до прийняття рішення про здійснення

покупки;
•

формувати у споживачів необхідні знання про товар.

У широкому сенсі, завдання аудіо-маркетингу полягають у визначенні та
задоволенні людських і суспільних потреб в контексті аудиального сприйняття.
Світові лідери торгівлі давно звернули свою увагу в бік рекламних
активностей безпосередньо в точці продажу, куди людина вже добралася і,
отже, потенційно зацікавлений в покупці. Наприклад, компанія BMW
використовувала аудіо-логотип в кінці рекламного ролика і на сайті компанії.
Аудіо-логотип був розміщений для скачування з можливістю установки на
мобільний телефон в якості сигналу SMS. Це дозволило компанії здійснити
безкоштовну комунікацію, що виходить від незалежного приватної особи, яка
публічно демонструє свою лояльність.
Основні інструменти аудіо-маркетингу:
•

формування та підтримку унікального музичного стилю бренду. Це

сприяє формуванню аудіо-образу бренду і його закріплення в асоціативному
ряду покупця.
•

створення і оновлення «одягу» музичного ефіру. Вона являє собою

набір брендових елементів аудіо-оформлення музичного ефіру (музичні
відбиття, відбиття часу, аудіо-логотип), що робить його унікальним музичним
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ефіром конкретного бренду, а також сприяє формуванню цілісного образу
бренду.
•

наповнення музичного ефіру інформаційним контентом, який

дійсно корисний клієнтам. Зручність під час перебування в будь-якому місці
збільшує лояльність клієнта і ймовірність його повернення в це ж місце знову.
•

проведення кампаній контент-маркетингу в музичному ефірі.

Допомагає завоювати довіру і лояльність покупців, позиціонувати бренд як
лідируючий на ринку.
•

наповнення музичного ефіру рекламою. Дозволяє підняти продажі

товарів шляхом подання відповідного маркетингових бюджетів точно в ціль – у
розміщення реклами безпосередньо в точці продажу, де товар на відстані руки
від покупця! Дозволяє отримувати додатковий прибуток від продажу
рекламного часу в музичному ефірі третім особам.
•

наповнення музичного ефіру навчальним контентом для персоналу,

коли об’єкт закритий для відвідувачів. Дозволяє донести умови проведення
рекламних акцій до кожного співробітника, щоб будь-який ваш фахівець міг
кваліфіковано проконсультувати клієнтів. Допомагає підвищити загальний
рівень компетенції і знань персоналу про товари і послуги вашої компанії.
При виборі правильної фонової музики, яка сприяє збільшенню кількості
продажів, необхідно керуватися деякими критеріями:
Ритм і темп музичних композицій. Дослідження показали, що людина
підсвідомо підлаштовується під ритм музики. Так, ритмічні, енергійні треки
спонукають відвідувачів торгових об’єктів швидше пересуватися по залу, не
затримуючись біля вітрин, швидше приймати рішення про покупку. Повільні
композиції, навпаки, сприяють неквапливому вибору, спокійного обговорення
переваг того чи іншого товару, уважного вивчення асортименту.
Гучність. Звучання фонової музики має бути комфортним для
сприйняття. Занадто гучна музика тільки відлякує покупців, адже їм доводиться
підвищувати

голос,

щоб

бути

почутими,

і

постійно

перепитувати
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співрозмовника. Все це викликає бажання покинути магазин і здійснювати
покупки в більш спокійній обстановці. Однак фонову музику повинно бути
чітко чути. Вона створює комфортну атмосферу для відвідувачів торгового
об'єкта, дозволяючи невимушено розмовляти і маскуючи сторонні звуки.
Відповідність концепції закладу, асортименту та цільової аудиторії. Так,
в магазинах класу люкс часто використовується класику в сучасній обробці,
щоб підкреслити цінність бренду; в магазинах мас-маркету, орієнтованих на
молодь і людей із середнім рівнем доходів, - більш динамічні сучасні
композиції; в дитячих магазинах – мелодії з відомих мультфільмів. Якщо
асортимент магазину користується однаковим попитом серед усіх верств
населення (наприклад, продукти харчування), рекомендується провести аналіз
відвідуваності в різний час доби і виявити, яка категорія покупців превалює в
ранкові, денні, вечірні години. Виходячи з цього і слід вибирати фонову
музику.
Висновок. Аудіо-маркетинг є стратегією, яка підвищує рівень продажів
за допомогою впливу музики на споживачів. Він грає важливу роль в процесі
створення образу бренду, його просування, підвищення цінності бренду і рівня
довіри до нього споживачів.
Список використаних джерел
1.

https://ru.market-music.com/blog/muzyika/audiomarketing-kak
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Скоробогатова Н. Є.

к.е.н., доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Концепція сталого розвитку передбачає поєднання балансу трьох
складових: економічної, соціальної та екологічної у забезпеченні розвитку
суспільства [2]. Одним із важливих суб’єктів економічної системи є суб’єкти
господарювання, зокрема підприємства. Вихідним принципом дотримання
сталого розвитку суспільства вважаємо саме дотримання необхідності сталого
розвитку підприємств. Аналіз наукових джерел свідчить про наявність великої
кількості напрацювань щодо реалізації концепції сталого розвитку суспільства.
Водночас, питання забезпечення сталого розвитку економічної системи на
мікрорівні залишаються не висвітленими повною мірою. Як правило, більша
частина науковців ототожнюють поняття сталого розвитку підприємств із
забезпеченням їх стійкого економічного зростання. Проте сталий розвиток
підприємств передбачає розвиток підприємства у трьох напрямах: економічний,
соціальний та екологічний.
На сьогодні економіка України, як і світова економіка загалом,
знаходиться у високому ступені невизначеності. Безумовно, що рівень
невизначеності варіюється у різних країнах, але він є присутнім у будь-якій
економіці. Саме тому вважаємо вкрай необхідним виокремлення та врахування
у розробці концепції сталого розвитку підприємств четвертої складової –
інноваційної. В умовах четвертої промислової революції Індустрія 4.0 вкрай
актуальним є питання врахування саме цієї складової для формування та
забезпечення потенціалу збалансованого розвитку підприємства не лише на
короткостроковий період, але і у довгостроковій перспективі.
Головною метою будь-якого приватного підприємства є максимізація чистого
прибутку та (або) збільшення його вартості. Витрати на забезпечення напрямів
соціального розвитку та зменшення негативного впливу на навколишнє
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середовище, як правило, є додатковим навантаженням на підприємство. Як було
раніше зазначено у [1], можливі два підходи до стимулювання розвитку
підприємств у соціальному та екологічному напрямках: застосування директивних
підходів, зокрема, встановлення на законодавчому рівні норм та обмежень, які
мають виконувати підприємства в обов'язковому порядку. Зазначені обмеження
мають бути реалізовані у вигляді законодавчих вимог щодо умов та оплати праці,
норм викидів шкідливих речовин та штрафних санкцій за порушення, тощо. Слід
зазначити, що на сьогодні законодавчо встановлені певні нормативи у даному
напрямі, але ж підприємства часто не дотримуються їх. Одним з варіантів
вирішення можливе підвищення штрафних санкцій за порушення даних вимог.
Проте, як свідчить ретроспективний аналіз, дані заходи не є достатньо дієвими.
Тому вважаємо, більш дієвим застосування другого підходу – добровільного
(стимулюючого). В даному випадку в основу має бути покладено системний
підхід у переосмисленні цінностей суспільством від дитячого до дорослого віку.
Зокрема, має бути розроблено освітні програми, які реалізовуватимуться у
навчальних закладах, починаючи зі шкільної освіти. На сьогодні у навчальних
закладах вищої освіти запроваджено дисципліни, що стосуються формування
знань у студентів щодо концепції сталого розвитку. Вважаємо за доцільне
впровадити на більш ранніх етапах навчання викладання дисциплін за таким
напрямом. До того ж, необхідною є державна підтримка програм соціального та
екологічного розвитку підприємства (через активізацію державно-приватного
партнерства, субсидіювання, кредитування на пільгових умовах, пільгове
оподаткування, тощо). Окрім того, реалізація підприємствами соціальноекологічних проектів позитивно позначиться на їх іміджі у подальшому.
Водночас, в умовах невизначеності підприємства мають бути самі зацікавлені у
розробці та впровадженні інноваційних проектів, поліпшенні методів організації
та управління виробництвом, що позначиться на соціальному та екологічному
розвитку, а також призведе до зростання прибутків та вартості підприємства в
цілому. Безумовно, інноваційні проекти є високо ризикованими. Але ґрунтовна
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оцінка ефективності таких інвестицій дозволить знизити ступінь їх ризику або ж
своєчасно вжити заходів щодо мінімізації негативного впливу ризику на них. Як
свідчить аналітична інформація щодо реалізації проектів з впровадження
інноваційних технологій Індустрії 4.0 [3], корисний ефект отримують всі
економічні

суб’єкти:

від

розробників

проектів,

виробників

необхідного

обладнання до кінцевого споживача (рис. 1):

Суспільство

Рисунок 1 – Ефект від реалізації інноваційних проектів задля
забезпечення сталого розвитку підприємства
Таким

чином,

вважаємо,

реалізація

концепції

сталого

розвитку

підприємств з врахуванням інноваційної складової дозволить реалізувати
системний підхід щодо розвитку суспільства, що є особливо важливим в умовах
невизначеності.
Список використаних джерел:
1.
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Советникова О.П.

Кандидат экономических наук, доцент
Витебский государственный технологический университет
Республика Беларусь
МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Мировой практикой ведения бизнеса доказано, что предпринимательство
занимает очень важное место в региональной экономике государства, ведь оно
во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество
валового регионального продукта.
Роль малого предпринимательства определяется задачами, которые
решает малый бизнес в развитых странах. Это, в первую очередь, сглаживание
колебаний экономической конъюнктуры посредством особого механизма
сбалансирования спроса и предложения; развитие здоровой конкурентной
среды экономики, создающее систему сильных мотивационных стимулов для
более полного использования знаний, умений энергии и трудолюбия населения,
что в свою очередь позволяет более активно разрабатывать и использовать
имеющиеся материальные, кадровые, организационные и технологические
ресурсы; формирование диверсифицированной и качественной системы
бытовых, организационных и производственных услуг; создание значительного
количества новых рабочих мест, формирование важнейшей прослойки
общества - среднего класса; развитие инновационного потенциала экономики,
внедрение новых форм организации, производства, сбыта и финансирования.
В условиях рыночной экономики, как показывает опыт экономически
развитых государств, устойчивое социально-экономическое развитие напрямую
зависит от уровня активности малого предпринимательства. Данный сектор
экономики является достаточно мобильным и легко адаптируется к часто
изменяющимся

рыночным

условиям,

поэтому

развитие

малого

предпринимательства является фундаментом для возникновения условий
интенсивного экономического роста [1].
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Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является
одним из приоритетных направлений государственной политики Республики
Беларусь [2]. По состоянию на 25 сентября 2020 года согласно данным
Министерства экономики Республики Беларусь в Республике зарегистрировано
29

инкубаторов

малого

предпринимательства,

три

из

которых

были

зарегистрированы в период с 01.01.2020 по 25.09.2020. 27 января 2020 года
инкубатор был зарегистрирован в Витебской области г. Орша – ООО
«Оршанский бизнес-инкубатор «Закон и порядок». 9 марта 2020 года
образовался инкубатор в г. Пинске – ООО «ТСП-ПЛЮС», а 9 июля появилось
ООО «Инноватика» в г. Волковыск. Распределение инкубаторов по территории
Беларуси представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Бизнес-инкубаторы, действующие в Республике Беларусь на 25
сентября 2020 года
Регион

Количество
инкубаторов, ед.
4
3
2
3
5
6
6
29

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Могилевская область
Минская область
г. Минск
ВСЕГО
Источник: [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что малый бизнес является
важным

элементом

социально-экономического

развития

региона

на

государственном, региональном и местном уровнях.
Стоит отметить наличие наибольшей его значимости в осуществлении
социально-экономических процессов на муниципальном уровне: малый бизнес
способствует

ускорению

экономического

роста

локальных

территорий,

развитию местных рынков, компенсации издержек рыночной экономики
(безработицы, конъюнктурных колебаний, результатам кризисных явлений), а
также реализует имеющийся ресурсный потенциал с целью повышения уровня
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социально-экономического развития.
По численности работающих, по объему производимых и реализуемых
товаров,

выполняемых

работ

и

услуг

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства в отдельных областях играют ведущую роль. Прежде,
чем рассматривать состояние малого и среднего бизнеса в развитых и
развивающихся странах, сравним критерии, используемые в разных странах
мира

для

определения

малого

и

среднего

бизнеса.

Сравнительная

характеристика данных критериев представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнительная характеристика критериев, используемых в
разных странах мира для определения малого и среднего бизнеса
Страна

Россия

Беларусь

Украина

Европейский
союз

Швеция

Норвегия

США

Критерии

Микробизнес

Малый бизнес

Средний бизнес

количество
работников

15 чел.

50 чел. (с
исключениями 30100 чел.)

250 чел

годовая
выручка

1,90 млн. евро

12,68 млн. евро

31,71 млн. евро

15 чел.

100 чел. (с
исключениями 15100 чел.)

250 чел. (с
исключениями 50400 чел.)

10 чел.

50 чел.

нет

2 млн. евро

10 млн. евро

нет

10 чел.

50 чел.

250 чел

2 млн. евро

10 млн. евро

50 млн. евро

нет

50 чел.

нет

нет

5,34 млн. евро

нет

нет

2,67 млн. евро

нет

нет

19 чел.

99 чел.

количество
работников
количество
работников
годовая
выручка
количество
работников
годовая
выручка
количество
работников
годовая
выручка
валюта
баланса
количество
работников
количество
работников
годовая
выручка

нет
нет

От 50 (прямые продажи) до 1550
(производство бензина)
От 0,68 млн. евро (производство зерна)
до 495 млн. евро (банки и кредитные
союзы)

Источник: [1].
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Ряд

исследований

подтверждает

положительную

связь

между

относительным размером сектора малого и среднего бизнеса и благосостоянием
населения и экономическим ростом. Кроме того, рост количества малых и
средних

предприятий

приводит

Низкопроизводительные

к

росту

предприятия

конкуренции
уходят

в

с

экономике.
рынка,

а

высокопроизводительные компании растут, что приводит к росту общей
производительности труда в экономике, росту доходов населения. Конкуренция
также приводит к росту качества товаров и услуг. Еще одним преимуществом
малых и средних предприятий часто называется инновационность.
Как видно из таблицы 1.1, прямое межстрановое сопоставление малого и
среднего бизнеса не всегда корректно. Прошлая экономическая история и
процесс развития экономики, уровень бюрократической системы, политическая
стабильность, уровень среднего размера экономики, географический и
социальный состав всех народов – все эти факторы повлияли на формирование
национальных критериев малого и среднего бизнеса. Однако, даже если бы
критерии были приведены к единой шкале (например, по выручке в евро),
гарантии сопоставимости не было бы из за различия в уровне жизни и
покупательской способности.
В большинстве стран мира, за исключением четырех развивающихся
экономик - Бразилии, Индии, Индонезии и Чили, одним из критериев отнесения
бизнеса к МСП является численность работников. Этот критерий плохо
подходит для использования в развивающихся странах, где высока доля
скрытой занятости. Но лишь в шести странах - Австралии, Армении, Беларуси,
Канаде, Коста-Рике и Новой Зеландии - численность работников является
единственным критерием. Поскольку различия в финансовых и других
показателях

между

фирмами разных

отраслей с одинаковым числом

работников многократны, необходимо применять дополнительные критерии.
Таким образом, можно сделать вывод, что малый и средний бизнес за
рубежом успешно развивается и постоянно совершенствуется. В экономически
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развитых странах государство является не тормозом в развитии малого и
среднего предпринимательства, а активным сторонником и помощником в его
совершенствовании. Малому и среднему бизнесу оказывается значительная
поддержка на государственном уровне, предоставляется масса всевозможных
льгот. Правительствами экономически развитых стран разрабатываются
различные программы по поддержки такого предпринимательства, которые
успешно доказали свою эффективность на практике. В любом иностранном
государстве есть свои плюсы и минусы в развитии малых и средних
предприятий.
Развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь является
одним из национальных приоритетов экономики. Важная роль малого
предпринимательства заключается в том, что он насыщает рынок новыми
товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных
предприятий, а также выпускает специальные товары и услуги.
Список использованных источников
1. Инфраструктура поддержки предпринимательства : Министерство
экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим
доступа

:

http://www.economy.gov.by/ru/activities-of-infrastructure-to-support-

small-businesses-ru/ . Дата доступа : 06.11.2020.
2. Зимницкая, А. С. Инфраструктура поддержки малого бизнеса / А. С.
Зимницкая, О. П. Советникова // Материалы докладов 53-й Международной
научно-технической конференции преподавателей и студентов (Витебск,
апрель 2020 г)): в 2 т. – Витебск : УО «ВГТУ», 2020. – Т 1. – С. 93-96

______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
347

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Соколова Е.Т.

аспірантка кафедри публічного управління та права
комунального закладу вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради
Братаніч Б.В.

кандидат філософських наук, професор кафедри психології
комунального закладу вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради
ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ЯК
СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Ефективний менеджмент складається з багатьох практик та впровадження
новітніх підходів, які забезпечують продуктивність та результативність
організації. Як зазначає Пітер Друкер, організація та проведення публічних
виступів та нарад є одним з ключових ресурсів для досягнення суспільної
користі та комерційних переваг [1, с. 9]. Важливими складовими ефективних
нарад та виступів є якісна підготовка, вибір форми виступу, відстеження
результатів наради.
Мистецтво переконувати інших сягає часів Давньої Греції. У ХХІ столітті
публічні виступи - це дуже корисна і необхідна навичка для будь-якого
менеджера. На робочому місці це буде включати виступи на засіданнях команд,
здійсненні продажів або представлення інформації на засіданні ради. Для того,
щоб підвищити свій авторитет як ефективного менеджера слід удосконалювати
свої м’які навички (soft skills), серед яких робота з впевненістю у власних силах
як керівника, розуміння аудиторії для якої готується виступ, підтримка
презентації (скетчнотатки, відеоскрайбінг, постери).
Forbes

зазначає,

що

найскладнішим

перешкодою

Міжнародне видання
у

житті

багатьох

професіоналів є здатність виголошувати незабутню промову. Ораторське
мистецтво є необхідною компетенцією на широкому діловому рівні.
Визначення публічного виступу: усна презентація, в якій оратор виголошує
дискурс перед аудиторією. У контексті ділового спілкування публічні виступи
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можуть мати кілька застосувань. Публічний виступ важливий у діловому
спілкуванні, оскільки його можна використовувати для виступу з мотивацією,
професійних презентацій та навіть навчальних вправ. Через широку сферу
застосування компанії розглядають навички ораторського мистецтва як
необхідність для ділового спілкування. Не кожен має вроджену здатність
говорити публічно. Щоб стати ефективним оратором, потрібна практика та
вміння вчитися на власних помилках. Як і будь-яка майстерність, чим більше
праці вкладається, тим кращі результати. Страх, який відчувають нові оратори,
розсіюється кожного разу з появою перед аудиторією.
Інформаційні повідомлення, які мають стати підґрунтям для прийняття
управлінських рішень мають бути сформульовані відповідно до логічного та
системного підходів. Керівник має донести інформацію у такому вигляді, щоб
допомогти іншим побачити ситуацію під необхідним кутом та з урахуванням
потрібних аргументів. Для цього формулювання промови чи виступу,
пропозиції, пояснення має містити у собі елементи навчання, переконання,
мотивування. Не завжди в процесі прийняття управлінського рішення команда
керується лише фактологічною інформацією , часто до уваги беруть
різноманітні

джерела,

які

можуть

містити

статистичні

модифікації,

упередження, вірування, меседжі емоційного характеру. У певних контекстах ці
види інформації також є правдивими і їх потрібно розглядати, але при цьому
необхідно балансувати та узгоджувати, спираючись на об’єктивні факти,
інтегруючи суспільний досвід команди, підкріплювати враженнями, ідеями,
прихованими

цілями.

Розмірковуючи

про

сприйняття

аудиторією

управлінських рішень та повідомлень необхідно утримуватися від вказівок
розпорядницького характеру, допомагати членами команди переконатися, що
це спільна ідея, пропонувати декілька ідей, але вони мають бути об’єднані у
невелику кількість категорій.
Усі публічні виступи, які проводяться з метою розвитку організації
можна об’єднати у наступні групи [2, с. 60 - 68 ]:
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1. Змінюють рівень поінформованості команди (наради з поточних питань,
фінансові доповіді, квартальні звіти, презентації проєктів);
2. Змінюють можливості команди ( презентації наукових досліджень,
промови, лекції, тренінги);
3. Змінюють дії аудиторії (комерційні пропозиції, запуски нових продуктів,
брейнстормінги стартапів);
4. Змінюють погляди аудиторії (мотиваційні публічні виступи, TED-talks).
Елементи видів публічних виступів не схожі один на одного, але
необхідно визначитися з метою виступу для вибору відповідної концепції.
Публічні виступи не можуть тривати довго, не містять випадковостей. Для
коректного вибору типу виступу необхідно відповісти на запитання «Які зміни
ми хочемо побачити?» [3, с. 45]. В залежності на перше запитання необхідно
визначитися з метою (наприклад, для досягнення певних домовленостей,
обміркування майбутніх стратегій, пошук виходу з проблемних ситуацій),
аудиторією (про кого та про що буде йти мова у виступі), локаціями (де
відбуватимуться головні події), часовими рамками (коли складові описаної
системи

почнуть

взаємодіяти),

механізмами

взаємодії

(як

саме

це

відбуватиметься), аргументацією (статистичні звіти, фактологічна інформація).
Інтегрування стратегій взаємодії, планування і підготовки є запорукою
успішності публічних виступів. Спілкування є основою нашого суспільства. Це
дозволяє нам формувати зв’язки, впливати на рішення та мотивувати зміни. Без
комунікативних навичок можливість прогресу в робочому світі та в самому
житті була б майже неможливою. Публічні виступи - одна з найважливіших і
найстрашніших форм спілкування. Це забезпечує прості, щоденні взаємодії між
колегами, начальниками та працівниками, маркетинговими фахівцями та
клієнтами тощо.
Список використаних джерел
1. Друкер П. Ефективний керівник / Пітер Друкер. – Київ: КМ-Букс, 2019. –
288 с.
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2. Роум Д. Говори та показуй. Мистецтво створювати надзвичайні
презентації / Ден Роум. – Харків: Видавництво Vivat, 2017. – 272 с.
3. Rohde Michael D. The Scetchnote Handbook / Michael D. Rohde. – Hoboken:
Pechpit Press, 2013. – 224 p.
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Сомова Е. А.

студентка
Витебский государственный технологический университет
Витебск, Республика Беларусь
Дем О. Д.

к. э. н., доцент кафедры «Финансы и коммерческая деятельность»
Витебский государственный технологический университет
Витебск, Республика Беларусь
ВЛИЯНИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В декабре 2019 года произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV –
нового коронавируса 2019 года, источником которого считается рынок
морепродуктов китайского города Ухань, где также происходила торговля
летучими мышами и змеями. 11 февраля 2020 года Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу официальное название
– Covid-19.
Коронавирус Covid-19 серьезно повлиял на мировую экономику:
закрывались предприятия, сотрудники переходили на удаленную работу,
школы и вузы – на дистанционное обучение. Наблюдалось падение акций
ведущих компаний, тогда как котировки онлайн-бизнеса показали тенденцию
роста. Следовательно, изменилась скорость цифровизации экономики, что
повлекло за собой изменения в развитии цифровой (электронной) экономики.
Целью

исследования

является

изучить

влияние

сложившейся

эпидемиологической ситуации, а именно пандемии Covid-19, на развитие
цифровой (электронной) экономики.
Пандемия коронавируса Covid-19 оказала влияние на развитие всех
секторов экономики, однако на отдельных сферах хозяйственной деятельности
пандемия сказалась наиболее отрицательно. К таким сферам относятся:
− Туризм. Туризм является одной из отраслей, которая пострадала
больше других, поскольку на фоне глобального распространения Covid-19 были
введены карантинные меры – мероприятия профилактического и практического
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характера, направленные на предупреждение и ликвидацию распространения
коронавируса. Вследствие этого туристические поездки и путешествия
приостановились.
− Международные

пассажирские

перевозки.

В

связи

с

отменой

международных событий или проведения последних в онлайн-формате на фоне
распространения Covid-19 необходимость в международных пассажирских
перевозках отпала.
− Сфера развлечений и досуга. Коронавирус сильно повлиял на
индустрию развлечений: в странах с «неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой» приостанавливали работу такие учреждения, как кинотеатры,
театры, концертные площадки и другие учреждения развлечений и досуга,
предполагающие массовое скопление людей. Культурное развитие населения
происходило в основном онлайн, то есть с использованием глобальной сети
Internet и др. Таким образом, на некоторые сферы экономики пандемия Covid19 оказала негативное влияние, которое привело к снижению активности или
приостановлению их функционирования. Однако на сектора экономики,
связанные с информационными технологиями, в том числе на цифровую
экономику, сложившаяся эпидемиологическая ситуация оказала положительное
влияние.
Цифровая

экономика

охватывает

все

деловые,

культурные,

экономические и социальные операции, совершаемые в Интернете и с
помощью цифровых коммуникационных технологий, поэтому электронный
бизнес и коммерция, а также производимые ими товары и услуги также
относятся

к

цифровой

экономике.

Именно

компании,

которые

дают

инструменты для ведения онлайн-бизнеса «выиграли» за счет пандемии. В
первую очередь, это сервисы, с использованием которых проводятся
видеоконференции, конференц-колы, групповые звонки и т. п. Также многие
сервисы онлайн-игр, онлайн-казино, видеосервисы, стриминговые платформы
отметили резкий рост числа пользователей, и, как следствие, увеличилась
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прибыль таких компаний. При этом отрасль также ощутила негативное влияние
эпидемии: были отменены многие важные выставки, соревнования и
конференции, которые традиционно привлекают большое число посетителей.
Оценить динамику количества пользователей онлайн-сервисов можно на
основе их запросов в Интернете. Статистические данные запросов онлайнсервисов в Яндекс с 01.09.2019 по 31.08.2020 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Статистические данные запросов онлайн-сервисов в Яндекс
с 01.09.2019 по 31.08.2020 гг.
Количество запросов в Яндекс по ключевой фразе, ед.
«онлайн-игры»
«онлайн-казино»
«онлайн-покер»
01.09.2019 – 30.09.2019
3860974
395423
61367
01.10.2019 – 31.10.2019
4602050
497999
64817
01.11.2019 – 30.11.2019
4740260
455868
64624
01.12.2019 – 31.12.2019
4937462
660178
75136
01.01.2020 – 31.01.2020
5513126
811682
83489
01.02.2020 – 29.02.2020
5453943
923363
81923
01.03.2020 – 31.03.2020
6565658
844223
88924
01.04.2020 – 30.04.2020
9596653
1471949
122792
01.05.2020 – 31.05.2020
6733051
1565041
83938
01.06.2020 – 30.06.2020
4987582
1473047
68352
01.07.2020 – 31.07.2020
4249011
1594451
71375
01.08.2020 – 31.08.2020
4273981
1675972
73444
Собственная разработка на основе Яндекс.Подбор слов.
Период

Покер – одна из самых известных и распространенных карточных игр,
являющаяся

и

развлечением,

и

спортом,

и

источником

дохода,

и

самостоятельной сферой профессиональной деятельности, в связи с этим
ключевая фраза «онлайн-покер» является отдельной категорией запросов в
данном исследовании.
По данным таблицы 1 видно, что наибольшее количество запросов по
ключевым фразам «онлайн-игры» и «онлайн-покер» наблюдается в апреле 2020
года. Именно в этот период большинство пользователей находились дома на
самоизоляции или на удаленной работе. Однако в последние исследуемые
месяцы наблюдается тенденция уменьшения количества запросов по ключевым
фразам «онлайн-игры» и «онлайн-покер», поскольку эпидемиологическая
ситуация в то время улучшилась, вследствие чего пользователи продолжили
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работать в штатном режиме.
Пандемия Covid-19 оказала влияние на развитие цифровых (виртуальных)
денег – криптовалюты, а также на развитие технологии Блокчейн, которая
лежит

в

основе

функционирования

криптовалюты.

Для

исследования

корреляции криптовалют между собой были обработаны 5790 значений,
отражающих курсы 15 криптовалют с 01.09.2019 по 20.09.2020 гг. В результате
корреляционного анализа с использованием программы Statistica 13.3 были
получены коэффициенты корреляции, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Коэффициенты корреляции 15 криптовалют между собой
Собственная разработка на основе [2].

Согласно рисунку 1, все исследуемые криптовалюты коррелируют между
собой. Наиболее тесная связь наблюдается с Биткоином (BTC), поскольку
Биткоин является первой криптовалютой и лидером на крипторынке по
капитализации. Поэтому

в исследовании корреляции

криптовалюты с

мировыми экономическими показателями и показателями заболеваемости
Covid-19 за период 25.01.2020 – 20.09.2020 гг. используется Биткоин.
В качестве показателей заболеваемости Covid-19 были использованы:
количество новых случаев заболевания, количество смертей от заболевания и
количество выздоровлений. Коэффициенты корреляции между криптовалютой,
мировыми экономическими показателями (индексы S&P 500, Dow Jones,
Nikkei 225, Мосбиржи, а также фьючерсы на нефть и золото) и показателями
заболеваемости Covid-19 представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции криптовалюты с мировыми
экономическими показателями и показателями заболеваемости Covid-19
Собственная разработка на основе [1, 2].

По данным рисунка 2 видна связь между всеми исследуемыми
показателями, которая варьируется от тесной до сильной. Наиболее сильная
связь наблюдается между криптовалютой и индексом S&P 500, а среди
показателей заболеваемости Covid-19 наиболее тесную связь с криптовалютой
имеет показатель количества смертей от заболевания, на втором месте –
показатель количества выздоровлений.
Таким образом, сложившаяся эпидемиологическая ситуация оказала на
сектора экономики как отрицательное, так и положительное влияние. С
появлением коронавируса Covid-19 возникла необходимость переноса деловой
активности в Интернет-пространство, вследствие чего скорость цифровизации
экономики возросла в разы. Цифровая экономика стала развиваться более
быстрыми темпами, однако все последствия пандемии Covid-19 проявятся в
будущем.
Использованная литература
1. Статистика / Коронавирус. Подробная статистика по коронавирусу в
России

и

мире

[Электронный

ресурс].

–

2020.

–

Режим

доступа:

https://coronavirus-monitor.ru/statistika/. Дата доступа: 26.09.2020.
2. Финансовый портал Investing.com [Электронный ресурс]. – 2020. –
Режим доступа: https://ru.investing.com/. Дата доступа: 26.09.2020.
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ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ НА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЕКОНОМІКИ
Інтеграція

України

у

світовий

економічний

простір

потребує

інтенсивного та виваженого розвитку всіх секторів її економіки, передусім
транспорту та транспортної інфраструктури, підприємства яких, займають
провідне місце серед нефінансових корпорацій.
Транспорт загалом забезпечує економічні потреби та потреби населення,
але ефективність його функціонування, безпечність, кількість та якість послуг
із перевезення пасажирів та вантажів, рівень охорони навколишнього
середовища недостатньо задовольняють вимоги споживачів та принципи
концепції сталого екологобезпечного розвитку. Сучасний стан транспортної
галузі

не

повною

мірою

відповідає

вимогам

ефективної

реалізації

євроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної
мережі в Транс’європейську транспортну мережу [1].
Загальновідомо, що однією з умов зростання економіки, індикатором
якого виступає збільшення ВВП, є розвинута та сучасна інфраструктура.
Особливе місце займає саме транспортна інфраструктура, яка зв’язує між
собою виробників та постачальників, виробників та споживачів. Від
можливостей доставки та транспортних витрат залежить динаміка зростання
виробництва та ВВП, а від масштабу виробництва, в свою чергу, залежить
обсяг перевезень [2, с. 113].
На рис.1 представлена схема взаємодії транспортної галузі з усіма
макроекономічними агентами. Вона підтверджує тісний зв'язок транспортного
сектору з економікою України.
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Рис. 1. Взаємодія транспортної галузі з основними
макроекономічними агентами [2, с. 113]
Актуальність досліджень оцінки впливу транспортного сектору на
зростання

економіки

підтверджується

прийняттям

декількох

важливих

нормативно-правових актів, таких як: Угода про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» та
проекту Національної транспортної стратегії на період до 2030 р., де велику
кількість уваги приділено розвитку транспорту і транспортної інфраструктури.
Виконання положень Стратегії дозволить посилити інституціональну
спроможність організацій, залучених до процесу гармонізації законодавства
України із ЄС, та створить підстави посилення механізму здійснення контролю
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за його впровадженням для отримання високотехнологічної транспортної
системи [1].
З метою створення ефективного транспортного комплексу України та, як
результат, досягнення Україною статусу регіонального транспортного хабу
Стратегія враховує наступні світові тенденції, щодо транспорту:
• використання високотехнологічних та ергономічних транспортних
засобів;
• застосування

композитних

матеріалів,

мінімізація

металоємності,

покращення аеродинаміки та безпечності транспортних засобів;
• використання альтернативних видів палива та “зеленого” транспорту ,
максимальна

турбота

про

навколишнє

середовище

під

час

розвитку

транспортної інфраструктури;
• масова контейнеризація перевезень, інтероперабельність транспортних
систем у складі ланцюгів поставок;
• надання пріоритету швидкісним видам транспорту для прискорення і
забезпечення своєчасної доставки пасажирів та вантажів;
• глобалізація трансконтинентальних авіаційних перевезень в рамках
потужних світових альянсів;
• зростання ролі дешевих авіаперевезень для прямих міжрегіональних
сполучень;
• забезпечення

транспортної

доступності

для

населення,

високої

мобільності трудових ресурсів, збільшення дальності та скорочення часу
поїздки пасажирів у мегаполісах;
• відмова від особистого транспорту на користь громадського тощо.
Одним з головних пріоритетів уряду з огляду на стратегічне географічне
положення України є розвиток пасажирської і вантажної авіації. Цілями реформ
даної галузі є вдосконалення ефективності управління нею, модернізація
аеропортової інфраструктури за усіма європейськими стандартами.
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Важливим аспектом є лібералізація авіаційного ринку для вільного
розвитку

галузі,

ширшого

доступу

на

ринок

приватних

операторів,

впровадження процедури концесії терміналів аеропортів. Такі заходи дозволять
не тільки підвищити якість транспортних послуг, а й залучити приватні
інвестиції

у

розвиток

термінальної

та

аеродромної

інфраструктури.

Реконструкція і розвиток регіональних аеропортів дозволять забезпечити
доступність авіаційних послуг для населення та збільшить мобільність
українців як у межах країни, так і закордоном.
Головною метою реформ донної галузі є набуття Україною статусу
транзитної держави. Її зробить можливою підписання та реалізація Угоди про
спільний авіаційний простір (САП) з ЄС. Одним із найпопулярніших в Україні
засобів пересування і транспортування вантажів лишається залізниця. Утім
діяльність державної і єдиної залізничної компанії − АТ «Укрзалізниця», яка
потребує якісних змін. Тому реформа залізничної галузі запроваджує нову
модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним
системам.
Структурна реформа АТ «Укрзалізниця» має за мету привести структуру
компанії

у

відповідність із

європейськими

нормами,

а

передусім

–

організаційно та фінансово розділити всередині неї оператора інфраструктури
та перевізника. Це дозволить не тільки покращити стан компанії і вдихне у неї
нове життя, а й створить умови для розвитку приватних залізничних
перевізників.
Ефективне функціонування морських і річкових портів вагомо впливає на
конкурентоздатність вітчизняного транспортного комплексу на світовому
ринку. Український морський транспортний комплекс є перспективною
галуззю, що має один із найпотужніших потенціалів серед морських держав.
Проте є дуже багато факторі які не дають йому розвиватись у правильному
напрямку, це: недосконала нормативно-правова база, застаріла портова
інфраструктура, нестача сучасного флоту, застаріле обладнання портів,
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невідповідність глибин деяких морських портів їх паспортам та негнучкість у
тарифоутворенні. Зусилля з реформування річкової та морської галузі України
спрямовані на вирішення усіх цих проблем.
Уряд вже досяг деяких успіхів завдяки реформі. Ринок авіаційних
перевезень став лібералізованим

і залучив декілька провідних світових

авіакомпаній, були відкриті нові міжнародні маршрути. Реалізовано великий
національний проект у залізничній інфраструктурі, активно розвивається
залізничне сполучення між Україною та ЄС, європейський напрямок став
користуватися набагато більшим попитом серед українців. Запрацював
державний дорожній фонд, відбулася децентралізація «Укравтодору», змінено
підхід до перевірки якості виконаних дорожніх робіт. Утворена та ефективно
функціонує Державна служба морського та річкового транспорту України
(Морська адміністрація), проведено перші пілотні концесійні конкурси у
морському порту «Херсон» та спеціалізованому морському порту «Ольвія».
Україна включена до Транс’європейської опорної транспортної мережі (TEN-T)
і стає важливим учасником розбудови стратегічного транспортного коридору в
сполученні Європа – Азія.
Список використаних джерел
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Троцька М.В.

студентка
ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА
Швидун Ю.В.

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА
ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Не зважаючи на нестабільність та кризовий стан в Україні, особливо, на
2020 рік

інноваційні технології в сфері як і економіки, так і банківської

системи продовжують розвиватися та виходити на новий етап в житті. Один із
яскравих прикладів є сучасний банк без будівель Monobank.
Monobank в Україні – це перший банк, який дозволяє вкладнику
проводити всі свої фінансові операції в смартфоні, зокрема відкривати рахунок,
отримувати виписки для посольств і спілкуватися зі службою підтримки. Разом
із додатком користувач отримує банківську картку для розрахунків у
магазинах.
Ідея

створити

Горохівському

та

такий
Михайлу

банк

належить

Рогальському

Дмитру
(колишні

Дубілету,

Олегу

ТОП-менеджери

ПриватБанку), які вирішили запустити власний стартап після націоналізації
найбільшої фінустанови країни.
Для цього вони заснували компанію FinTech Band, яка і зайнялася
розробкою нового продукту. В основі проекту Monobank – Universal Bank.
Адже фактично, відкриваючи рахунок у монобанк, вкладник підписує договір із
традиційною фінустановою. У майбутньому компанія планує запустити подібні
проекти на базі інших банків. На сьогоднішній день усі операції відбуваються у
мобільному додатку. А інтернет-банкінг Monobank запускати не збирається.
У веб-версії доступний тільки опис проекту, посилання на скачування
програми, інформація про акції monobank, гаряча лінія monobank, точки видачі
карток.
Банк без відділень: Monobank працює тільки онлайн
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Ми звикли відкривати рахунки у відділенні банку – підписувати стопку
паперів і чекати, поки співробітник зробить копію документів. Мобільний банк
монобанк пропонує альтернативну систему – клієнтові потрібно завантажити
додаток монобанк і, за допомогою підказок, самому сфотографувати свій
паспорт (всі сторінки з позначками) та ідентифікаційний код. Нові ID-паспорта
теж приймаються – фото цього документа з обох сторін замінить звичні
паспорт + код. Фотографувати виписку про місце реєстрації проживання не
потрібно. Замовити картку в monobank не складе труднощів – це відбувається
автоматично при реєстрації у додатку.
Забрати картку можна у місцях обслуговування. Також можлива
безкоштовна доставка карти monobank. З собою потрібно мати паспорт та код,
за якими вас ідентифікує співробітник банку. Тоді ж відбудеться підписання
анкети-заяви на відкриття рахунку в банку. Але щоб отримати на руки його
копію, доведеться оформити окрему заявку вже з програми. Банк без відділень
монобанк вишле копію доповнення до договору на e-mail протягом доби. Не
потрібно йти в банк і заради отримання виписки за рахунком – її можна
замовити безпосередньо у додатку і отримати на пошту через кілька секунд.
Закрити рахунок теж можна зі смартфона – для цього потрібно закрити
картку в меню «Налаштування», дочекатися підтвердження від служби
підтримки і видалити додаток.
У мобільному банку зібрані всі популярні платіжні послуги. Там можна
оплатити комунальні, поповнити рахунок собі і близьким, перевести кошти на
іншу картку або за реквізитами. Комісія на всі ці операції відсутня за умови,
якщо клієнт буде користуватися власними коштами. За розрахунки з
використанням

кредитних

коштів

стягується

відсоток,

згідно

з тарифами Monobank.
Для всіх транзакцій діє опція «Скасувати платіж» – протягом 10 секунд
клієнт може натиснути на кнопку і заблокувати переведення.
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Поповнюється карта Monabank теж безкоштовно – з картки іншого
банку в додатку Моно, через термінали iBox і ТАСКОМБАНК, через каси
Universal Bank (за умови, що використовуються власні кошти). Мінімальна
сума переказу з картки іншого банку на карту монобанк в додатку (обмежень
для поповнення карти з кіосків банків-партнерів або з додатків інших банків
немає, проте за операцію можуть стягуватися %).
У додатку можна самостійно встановити PIN-код, а також обрати суму,
нижче якої не потрібен пароль.
За активне використання картка принесе своєму власникові кешбек у
Monobank – від 1% до 20% на різні категорії покупок, які клієнт вибирає на
початку кожного місяця. Можна обрати два напрямки, наприклад, продукти і
подорожі. Також зазвичай доступні такі категорії, як «Авто і АЗС», «Кафе і
ресторани», «Краса і медицина», «Розваги і спорт», «Кіно» й ін.
Кешбек у Monobank приходить відразу після покупки. Але перевести
його на основний рахунок можна тільки після накопичення 100 грн за
вирахуванням комісії 19,5%. Накопичувати цю суму можна протягом року.
Максимальна сума кешбек за місяць – 500 грн.
У кожній категорії клієнт зможе подивитися, за покупки в якому магазині
йому

був

нарахований

кешбек

у

Monobank.

Популярні

магазини

відображаються зі своїми логотипами.
Відгуки про Monobank часто хороші, тому в якості постійної акції
Monobank пропонує кешбек у розмірі 50 грн клієнту, який порадить своїм
друзям мобільний банк. Таку ж суму отримає і новий вкладник.
Крім повернення відсотка з покупок і реферальної програми, банк
нараховує 10% на залишок коштів на рахунку.
Перед поїздкою за кордон клієнтові не потрібно повідомляти про це банк.
Вартість зняття власних коштів у банкоматі складе 2%, кредитних – 4%.
Розраховуючись карткою Monobank за кордоном, клієнт не буде платити
комісію за конвертацію валют. Всі витрати клієнта за замовчуванням захищені
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від подвійної конвертації – якщо різниця між сумою, яку показує продавець, і
яка спишеться з картки за фактом, перевищує 10 грн, банк її не пропустить.
З метою безпеки, банківським додатком можна користуватися тільки з
одного пристрою – iOS – 10.0, Android – 4.4.
Також монобанк приєднався до тренду NFC-платежів. Картку цього
банку

можна

прив’язати

до

популярних

мобільних

гаманців Apple

Pay та Google Pay. Це дозволить власникам смартфонів здійснювати покупки у
магазинах за допомогою свого гаджета.
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Економічний розвиток можливий за умови поширення інновацій. Ті
держави,

в

яких

почали

застосовуватись

та

набувати

широкого

розповсюдження інновації, ставали головними на світовому ринку. Таким
чином відбувалася диференціація світу, яка має місце і сьогодні.
Інноваційна діяльність дуже важлива, оскільки прямим чином впливає на
підвищення конкурентоспроможності не лише певного підприємства, а й країни
в цілому.
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційна
діяльність − це «діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентоздатних товарів і послуг». Для створення конкурентоздатних
товарів та надання послуг підприємства застосовують комплекс різних заходів
(наукових, технологічних, організаційних, фінансових та маркетингових), які
спрямовані на створення та впровадження інновацій.
Для оцінки стану інноваційної діяльності в Україні варто звернутися до
світових рейтингів, які добре ілюструють позицію держави за певними
критеріями на світовій арені. Розглянемо спочатку Глобальний індекс
інновацій, розроблений спільно Корнельським університетом, школою бізнесу
INSEAD і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).
Основою для складання рейтингу слугує "глобальний індекс інновацій", який
враховує такі параметри, як дослідження, людський капітал, інституції,
інфраструктура, розвиток бізнесу, знання і технології, креативність. У 2020 році
Україна посіла 45 позицію із результатом 36,32, піднявшись на 2 позиції
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порівняно з попереднім роком. Сталося це не за рахунок збільшення показника
індексу, який у 2019 році становив 37,4, а за рахунок погіршення ситуації в
інших країнах. Однією із головних причин стала пандемія, яка призвела до
гальмування інноваційної діяльності.
Щорічний Інноваційний індекс Bloomberg аналізує десятки критеріїв,
використовуючи сім показників, включаючи інтенсивність досліджень і
розробок, тобто співвідношення витрат на дослідження і розробки та ВВП,
виробництво з доданою вартістю та проникнення високих технологій. За цим
індексом Україна у 2020 опустилася на 3 сходинки і посіла 56 позицію із 60.
За даними звіту Світового економічного форуму про глобальну
конкурентоспроможність “The Global Competitiveness Report 2019”, Україна
займає 85 позицію в рейтингу серед 141 досліджуваної країни. Порівняно з
даними попереднього звіту Україна втратила 2 позиції.
На основі даних міжнародних організацій можна зробити висновок, що
Україна має низький рівень впровадження інновацій та інноваційної діяльності
в цілому.
Інноваційну діяльність здійснюють насамперед підприємства. За даними
Держстату у 2019 році частка кількості промислових підприємств, що
впроваджували інновації у загальній кількості промислових підприємств
становила 13,8 %. Зміна цього показника відображена на діаграмі (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Динаміка впровадження інновацій на промислових
підприємствах у 2010-2019 рр.
На основі наведених у графіку даних можна помітити неоднозначну
тенденцію як збільшення, так і зростання. Найкращий показник характерний
для 2016 р. Варто відзначити, що пов’язане таке покращення із проведенням
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реформ, що стимулювали розвиток бізнесу. У той же час скоротилася як
загальна кількість підприємств, так і кількість промислових підприємств, що
впроваджували інновації.
Звернемо увагу на структуру витрат на інновації, розглянувши відповідну
таблицю (див. табл.1.1).
Таблиця 1.1 – Витрати на інновації промислових підприємств за
напрямами інноваційної діяльності у 2017-2019 рр.
Роки

2017
2018
2019

Наукові дослідження
і розробки (НДР)
Витрати, млн.
грн
2169,8
3208,8
2918,9

%
23,8
26,3
20,5

Придбання інших
зовнішніх знань
Витрати, млн.
%
грн
21,8
0,2
46,1
0,4
37,5
0,3

Придбання машин,
обладнання та програмного
забезпечення
Витрати, млн. грн
5898,8
8291,3
10195,1

%
64,7
68,1
71,6

Інші витрати
Витрати,
млн. грн
1027,1
633,9
1079,4

%
11,3
5,2
7,6

На основі даних таблиці можна зробити певні висновки. По-перше,
відбувається збільшення загальних витрат на впровадження інвестицій. Подруге, найбільша частка витрат – на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення. У той же час НДР займають лише 20-25%. Таким
чином, більше витрачається на забезпечення умов та впровадження самих
інновацій, а не на їх розробку. Це є наслідком низьких видатків на науку.
За даними Держстату джерелами фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств є власні кошти підприємств, кошти державного
бюджету, кошти інвесторів-нерезидентів та кошти інших джерел. Найбільшу
частку займають власні кошти 85-88%; державні кошти – 3-5%. Варто
зазначити, що наразі найменшу частку займають

кошти інвесторів-

нерезидентів, у 2019 р. вони склали лише 0,3 %,
Зменшення вкладень з боку іноземних інвесторів вказує на несприятливу
ситуацію у нашій країні. Цьому сприяють певні фактори: конфлікт на сході
країни, політична та економічна криза, високий рівень корупції, загальна
нестабільність. Через це виникають великі ризики для інвесторів. Впливають
вони і на інноваційну діяльність, адже не можна стверджувати про відсутність
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коштів для її проведення. Питання у тому як і наскільки ефективно вони
розподіляються.
Отже, в Україні здійснюється інноваційна діяльність, але дуже
повільними темпами. Відчуваються негативні наслідки явищ, які мали і мають
місце в історії України. Та, незважаючи на це, існує надія на краще. Велику
роль відіграє державне регулювання. За умови вибору добре продуманої
стратегії подальшого розвитку, можливо ефективно здійснювати інноваційну
політику та покращити свої позиції.
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ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Високо динамічні, конкурентоспроможні та важко передбачувані умови
функціонування підприємств із зовнішньоекономічною діяльністю формують
необхідність постійного аналізу стратегічної ситуації розвитку експортного
потенціалу на основі моніторингу. Він спрямований на забезпечення
своєчасних, якісних та адекватних управлінських рішень. [1]. Задоволення
потреб промислових підприємств у чіткій системі факторів та показників для
оцінки поточної ситуації та прийняття рішень щодо розвитку їх експортного
потенціалу набуває особливої актуальності в цих умовах. Ступінь відповідності
концепцій вищого керівництва компанії реальному стану справ, розуміння його
місця та ролі в конкурентному середовищі в галузі, економіці країни та
світовому ринку, а також ефективність стратегії розвитку експортного
потенціалу визначається комплексом параметрів, що підлягають вимірюванню.
Для забезпечення виживання та успіху в умовах постійних змін, що
відбуваються в конкурентному середовищі, компанії повинні ретельно
контролювати різні фактори, що впливають на такі зміни: дії нових
конкурентів, зміна уподобань споживачів, зміна технологій, зміни дій уряду
тощо. Наукові дослідження таких вчених, як Calantone R J. [2], Marandu Edward
E. [3], Кулішова Я.В. [4], Момот С.В. [5], Піддубна Л.І. та Пономаренко В.С.
[6], Фатенок-Ткачук А.О. [7] та ін. присвячені проблемам управління та
розвитку експортного потенціалу компаній. Однак питання щодо науковометодологічного обґрунтування системи моніторингу стратегічної ситуації
розвитку

експортного

потенціалу

промислового

підприємства,

що
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розглядається як передумова формування адаптивної стратегії його розвитку,
залишаються невирішеними.
Рівень розвитку експортного потенціалу компанії є динамічною
характеристикою, яка залежить від кількості факторів зовнішнього середовища
[8]. Існує проблема розподілу та структурування основних, найважливіших
факторів, що впливають на об'єкт управління в контексті збільшення масивів
інформації про робоче середовище компанії, що ускладнює сприйняття та
обробку цієї інформації, і тому ускладнює процес ефективного прийняття
рішень

у

галузі

управління

експортним

потенціалом

промислового

підприємства. Це вимагає попередньої обробки вхідних сигналів щодо його
поточного стану [9]. Вирішити це завдання можна шляхом здійснення
моніторингу

стратегічної

ситуації

розвитку

експортного

потенціалу

промислового підприємства на основі використання економіко-математичних
інструментів.
Компанії змушені переходити від періодичної оцінки стратегічної
ситуації до організації моніторингу середовища розвитку експортного
потенціалу. Це дозволить приймати рішення щодо стратегічних прогалин,
тобто виявляти відхилення між реальними змінами, що відбуваються в
діловому середовищі компанії, та обраними напрямками розвитку експортного
потенціалу. Реалізація цього виду управлінської діяльності дозволить створити
інформаційну базу для обґрунтування та вибору стратегічних альтернатив
розвитку експортного потенціалу промислового підприємства.
Узагальнюючи існуючі в науковій літературі підходи до трактування
сутності такого поняття, як «стратегічна ситуація», стратегічна ситуація
розвитку експортного потенціалу розглядається як специфічна сукупність умов
та обставин, що складаються у часі та просторі, щоб визначити діяльність
компанії у галузі розвитку її експортного потенціалу [10].
Моніторинг стратегічної ситуації розвитку експортного потенціалу
промислового підприємства розглядається як вид управлінської діяльності, що
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передбачає постійне виявлення найбільш значущих факторів та показників для
кожної складової експортного потенціалу, який всебічно та об'єктивно
відображає особливості сучасного розвитку експортного потенціалу компаній з
точки зору превентивного управління, регулюючи тим самим обсяг інформації
в системі формування її стратегії.
Для

досягнення

експортного

цілей

потенціалу

інструментів

моніторингу

розробки

необхідно

адаптивної

забезпечити

стратегічної

ситуації

стратегії

розвитку

відповідність

основних

розвитку

експортного

потенціалу конкретним критеріям та їх базування на науково обґрунтованій
системі показників [11]:
1) ситуація стратегічного управління повинна містити кінцеву кількість
факторів та описувати їх значення і взаємозв'язок;
2) оскільки при прийнятті стратегічного рішення неможливо врахувати
вплив абсолютно всіх факторів, ситуація стратегічного управління повинна
містити лише ті фактори, які суттєво впливають на розвиток експортного
потенціалу;
3) ситуація стратегічного управління повинна включати лише ті фактори,
які впливають на експортний потенціал компанії в даний момент часу;
4) описуючи стратегічну ситуацію управління, необхідно враховувати
причини та наслідки її виникнення;
5) обрані фактори розвитку експортного потенціалу, якісні та кількісні
параметри їх представлення мають бути інформаційно підтримані;
6) вибрані фактори розвитку експортного потенціалу, якісні та кількісні
параметри їх представлення повинні мати чіткий технічний та економічний
сенс;
7) обрані фактори розвитку експортного потенціалу, якісні та кількісні
параметри

їх

представлення

повинні

використовуватися

в

наукових

дослідженнях економістів.
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Процес

моніторингу

стратегічної

ситуації

розвитку

експортного

потенціалу здійснюється у кілька послідовних етапів: на першому етапі, на
основі попередніх досліджень, розглядаються такі складові експортного
потенціалу

промислового

підприємства,

як

виробництво,

інновації

та

технології, фінанси, персонал, маркетинг, організація, управління, а також
отримані показники експортної діяльності, які були встановлені як об'єкти для
моніторингу.

На

цьому

етапі

формується

також

вхідний

простір

моніторингових показників та фактична база даних.
Крім того, з метою усунення зайвої інформації, існуюча база фактичних
даних повинна оброблятися шляхом вилучення найменш змінних значень,
ненормальних спостережень та повторюваних показників шляхом обчислення
коефіцієнтів варіації, надійних статистичних методів, стандартизації значень та
аналізу матриці кореляції. На останньому, третьому етапі, для отримання
перевірених, додатково уточнених висновків щодо стратегічної ситуації
розвитку експортного потенціалу промислового підприємства застосовуються
такі методи економіко-математичного моделювання для оцінки факторів
розвитку експортного потенціалу промислових підприємств, як факторний
аналіз та багатовимірне масштабування. Поєднання цих методів сприяє якісній
інтерпретації результатів, отриманих у дослідженні.
Апробація запропонованого підходу дозволяє побудувати структуровану
систему показників для діагностики рівня розвитку експортного потенціалу
промислового підприємства за всіма напрямами аналізу.
Таким чином, застосування системи моніторингу стратегічної ситуації
розвитку експортного потенціалу промислового підприємства дозволить
створити інформаційну систему для діагностики рівня розвитку експортного
потенціалу і розглядається як передумова формування адаптивної стратегії для
його розвиток в динамічному конкурентному середовищі.
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ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
За останні десятиліття в Україні було створено багато програм та
концепцій щодо розвитку економіки, але питання про механізми та напрями
сталого розвитку залишалося поза увагою, хоча є дискусійним і привертає
дедалі більшу увагу не тільки сучасних науковців, а й спільноти. Діючі
нормативно-правові акти, розроблені національні програми, закони, не
охоплюють всі боки цієї багатогранної і складної проблеми – переходу України
до стійкого розвитку. Отже, необхідно дослідити проблеми, пов’язані з
втіленням концепції сталого розвитку в Україні та визначити основні напрями
їх вирішення.
На сьогодні одним з актуальних завдань є прийняття концепції сталого
розвитку, яка спонукає до зміни парадигми традиційної економічної системи та
пошуку нових підходів щодо узгодження інтересів економічної і екологічної
сфери при умові дотримання соціальної захищеності та справедливості.
Питанням сталого розвитку економічних систем та можливостям його
досягнення присвячено багато наукових праць вітчизняних та іноземних
учених, зокрема О.О. Веклич, Е.В. Гірусова, Б.М. Данилишина, Г. Дейлі, Д.
Медоуза, Л.Г. Мельника, О.І. Карінцевої, О.Г. Осауленка, Г.В. Платонова, О .
Шубравської та ін.
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів,
обґрунтування

практичних

рекомендацій

щодо

удосконалення

системи

стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку.
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Система стратегічного управління підприємством в умовах сталого
розвитку включає в себе набір розроблених функціональних стратегій
підсистем підприємства та їх взаємодію. Реалізація яких дозволить досягти
поставленої мети зі спрямуванням діяльності підприємства на засадах сталості.
До системи стратегічного управління підприємством входить: стратегічне
управління маркетингом, фінансами, виробництвом, інноваційною діяльністю
та персоналом. Орієнтація функціонування кожної з підсистем системи
стратегічного управління підприємством спрямована на забезпечення сталого
розвитку.
обробляти

Система
і

стратегічного

аналізувати

управління

інформацію,

що

дозволяє
надходить

узагальнювати,
від

основних

функціональних підсистем управління компанією. Відсутність реалізації
стратегії однією з підсистем системи стратегічного управління негативно
позначається на інших [1].
При нестачі фінансових ресурсів. низькому продажі продукції знизяться
показники фінансової сталості, які в свою чергу спричинять спад соціальних
показників сталості, таких як прибуток на працівника, рівень заробітної платні
по галузі. Негативний вплив буде здійснюватися і на екологічну сталість, так
наприклад, зростуть питомі витрати електроенергії на виробництво одиниці
продукції.
Тому однією з найбільш важливих складових механізму забезпечення
сталого розвитку виступає діагностика поточного стану підприємства, аналіз та
оцінка основних характеристик, які найбільше відповідають вимогам сталого
розвитку.
Діагностика сталого розвитку має торкатися основних сфер діяльності
підприємства: фінансової, виробничої, соціальної та екологічної. Це пов’язано з
тим, що спрямування зусиль тільки на одну зі сфер господарювання уповільнює
прогрес, на відміну від одночасного впливу на всі сфери – адже всі вони є
взаємопов’язаними, що призводить до синергетичного ефекту; у результаті
процес досягнення сталого розвитку відбувається швидше та ефективніше [3].
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Для того, щоб була розроблена дієва та результативна стратегія розвитку,
необхідно визначитися, які аспекти та особливості має сенс розвивати, а які
необхідно повністю нівелювати або частково зменшити їхній негативний вплив
на загальну діяльність підприємства.
Такі висновки можна зробити тільки після комплексного аналізу
внутрішнього

та

зовнішнього

підприємство

посідає

на

середовища,

момент

визначення

діагностики,

сильних

позиції,
та

яку

слабких

характеристик, можливостей та загроз для подальшого сталого розвитку.
Під час аналізу поточної ситуації, яка склалася на підприємстві,
переважно виділяють такі стани: − нормальний; − стан розвитку (зростання); −
стан спаду (погіршення). Така класифікація не дає вичерпної характеристики та
конкретизованої інформації і має певні вади та погрішності з різних точок зору.
По-перше, вимагає окремої деталізації фаза зростання – з огляду на
необхідність забезпечення не наздоганяючого розвитку, а випереджаючого.
Інший аспект полягає в тому, що для більшості вітчизняних підприємств
характерним є стан спаду, причому для різних підприємств його характер є
різним, тому глибина кризи або деградація системи має бути додатково
диференційована [5].
Унаслідок цього процес розвитку має бути доповнений станом «сталий
розвиток», який є більш міцним, довготривалим, гармонійним, ефективним та
за своїми характеристиками значно перевищує стан звичайного покращення
показників діяльності. Слід зауважити, що він є позитивним не тільки для
самого підприємства, а й для зовнішнього середовища, тобто користь та
переваги для себе отримує не тільки підприємство, а й суспільство разом із
зацікавленими групами.
У даний час на вітчизняному просторі відсутні методичні рекомендації
щодо діагностики сталого розвитку підприємства та не існує консенсусу
стосовно виділення загальних критеріїв для визначення цього стану.
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Загальна

діагностика

поточного

стану

та

комплексний

аналіз

внутрішнього середовища зазвичай проводяться через дослідження та розгляд у
комплексі основних показників діяльності підприємства [2].
Головною проблемою залишається те, що сама концепція сталого
розвитку

була

розроблена

за

кордоном

і

тільки

зараз

починає

розповсюджуватися в Україні.
Для підприємств, які тільки орієнтуються на здійснення сталого розвитку,
початкові характеристики можуть знаходитися на дуже низькому рівні, тому
досягнення показників найвищого рівня може стати довготривалою та занадто
ускладненою місією. В ході дослідження поставлено завдання пристосувати
систему оцінки саме до підприємств-початківців у застосуванні концепції
сталого розвитку [1]. Це вдалося здійснити завдяки встановленню коефіцієнтів
вагомості для кожної сфери, які були визначені методом експертного
опитування і розподілилися таким чином: економічна сфера ( Ki ) – 0.460;
соціальна сфера ( Kj ) – 0.355; екологічна сфера ( Ky ) – 0.185.
Це пов’язано з тим, що на початковому етапі орієнтації на сталий
розвиток підприємство фінансово не спроможне гідним чином підтримувати
належний сталому розвитку соціальний рівень та виділяти значні фінансові
ресурси на превентивні екологічні заходи, тому основну увагу зосереджено на
економіці, фінансах, маркетингу, виробництві та ефективному використанні
всіх видів ресурсів. Граничні межі для значень показників визначались на
основі первинних даних промислових підприємств, ґрунтуючись на даних
підприємств, які успішно розвиваються, визначили критерії для стабільного
стану та стану розвиток [3].
За умови майже повного припинення діяльності чи її скорочення рівень
деяких показників може ввести в оману та зумовити отримання хибних
результатів. Зазначених непорозумінь можна уникнути шляхом позначення
таких показників сірим кольором. Так, якщо підприємство максимально
скоротило фонд робочого часу, кількість шкідливих викидів чи витрати
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електроенергії будуть пропорційно зменшуватися, начебто досягаючи рівня
сталого розвитку. Якщо економічні та соціальні індикатори сигналізують про
кризовий стан, екологічні індикатори можуть взагалі не існувати, тоді як в разі
досягнення

обґрунтованого

рівня

виробництва,

обсягів

продажу

та

продуктивності праці значення даних показників приймаються на рівні сталого
розвитку. Отже з поданого вище, можна зробити висновок, що стратегічне
управління є безперервним процесом управління на підприємстві, що
направлений на збереження його життєздатності та надбання конкурентних
переваг на основі можливостей зовнішнього середовища та внутрішнього
потенціалу підприємства. Саме тому для збереження конкурентних позицій на
ринку керівники підприємств повинні постійно слідкувати за ходом реалізації
стратегії, займатись коригуванням в ході її впровадження.
Таким

чином,

стратегічне

управління

підприємством

передбачає

обов’язкове урахування загальної стратегії підприємства та забезпечення його
економічної безпеки з урахуванням потенційних можливостей та наявних у
суб’єкта господарювання ресурсів. Результатом такого управління для
підприємства є мінімізація негативних впливів середовища функціонування та
забезпечення стійкості системи в цілому, однак комплексних наукових
досліджень у даному напрямку недостатньо.
Список використаних джерел
1. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року URL:
http://www.sd4ua.org/wpcontent/uploads/2015/02/Strategiya-stalogo-rozvytkuUkrayiny-do-2030-roku.pdf. (дата звернення: 07.11.2020).
2. Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства URL :
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream.pdf. (дата звернення: 07.11.2020).
3. Кузьміна О. С. Аналіз підходів до трактування поняття “сталий
розвиток підприємства”: Вісник Хмельницького національного університету,
2015. №5. С. 13 - 21.
4. Потенціал
і
розвиток
підприємства.
2019.
URL:
http://ep.nmu.org.ua/ua/files/ (дата звернення: 07.11.2020)
5. Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретикометодологічний аспект. Київ : Ліра-К. 2017 . 334 с
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
379

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

Худавердієва В.А.

кандидат економічнихнаук, доцент
Харківська державна зооветеринарна академія
РОЗРОБКА І ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Грамотна стратегія розвитку підприємства – застава того, що бізнес
процвітатиме

й

приноситиме

стабільний

прибуток.

Лише

розробка

довгострокових, продуманих до дрібниць планів допоможе підприємству не
тільки залишитися на плаву, але і значно випередити конкурентів. У сучасному
світі це особливо актуально. Стратегією називається комплекс дій тактичного
характеру, орієнтованих на певний напрям розвитку організації і сприяючих
досягненню цілей бізнесу. Вона розробляється з урахуванням пріоритетності
вирішуваних задач, які визначаються шляхом оцінки позицій і перспектив
підприємства [1].
Динамічність і непередбачуваність сучасного ринку диктують свої умови
для успішного розвитку бізнесу. Саме тому виникає необхідність в стратегії, а її
розробка стає головним завданням планування. Стратегічне планування – це
визначення ключових напрямів розвитку, розуміння очікувань споживача,
формулювання організаційних цілей і оцінка внутрішніх і зовнішніх чинників
бізнесу. Основою планування єдані моніторингу ключових характеристик, що
впливають
відносяться:

на

показники

економічного

стану

підприємства,

до

яких

передбачуваного ринку; достоїнства і недоліки пропонованого

товару; наявність аналогів і їх переваги; очікування споживачів; додаткові
чинники, які впливають на купівельну спроможність (місце проживання,
специфіка політичного устрою і законодавчої бази, демографічна ситуація і т.
д.) [2].
Головна мета планування полягає в систематизації даних про внутрішній
стан підприємства і зовнішнє середовище, в створенні чіткої системи, в якій
синхронізовані показники, що відображають поточне положення справ.
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Розробка стратегії розвитку підприємства дозволяє виявити плюси і мінуси в
діяльності, визначити причинно-наслідкові зв'язки між потенціалом, ризиками,
недоліками організації і її перевагами перед конкурентами. Робота над
стратегією розвитку підприємства – це один з елементів прогнозування, без
якого неможливе повноцінне планування [3].
Крупні підприємства для розробки і реалізації стратегії розвитку
підприємства

багато фахівців різних профілів (юристів, економістів,

маркетологів і інших). Інакше подальше зростання підприємств-гігантів просто
неможливе. Якщо у підприємства немає стратегії, то це просто набір обтяжених
зобов'язаннями активів. Стратегія розвитку підприємства – це важлива
конкурентна перевага, яка з'являється завдяки усвідомленості ведення бізнесу.
Робота над створенням стратегії розвитку підприємства має на увазі
комплексний аналіз певної галузі бізнесу і проходить у декілька етапів [4].
1.

Аналіз ринку. Під час проведення маркетингових досліджень

необхідно оцінити об'єм ринку і знайти представників своєї цільової аудиторії.
Аналіз ринку буде неповним без моніторингу внутрішнього середовища, який
має на увазі процес виявлення сильних і слабких сторін продукту і компанії,
аналіз асортименту товарів з метою визначення головних позицій і т.д.
2.
бізнесу.

Формування місії підприємства. Розкриває завдання і ключову мету
У

ній

розкривається

філософія

організації,

відображаються

конкурентні переваги і сфери діяльності, технології управління і цільова
аудиторія.
3.

Постановка цілей і визначення завдань. В цьому випадку під

маються на увазі результати, які компанія планує досягти за чітко встановлений
період роботи, шляхом рішення певних задач. Завданнями називають етапи
просування. Головні вимоги до постановки

– це досяжність, вимірність і

ясність.
4.

Вибір стратегії розвитку підприємства, обґрунтований результатами

аналізу конкурентоспроможності товару і підприємства.
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5.

Призначення співробітників, відповідальних за реалізацію стратегії.

Концепція роботи над стратегією допускає можливість визначення,
оцінки і виміру майбутніх результатів. Чинниками, що обумовлюють
невизначеність рішення, є: тривалий часовий період, який проходить з дня
розробки і ухвалення стратегії до дня отримання результатів впровадження;
ступінь контрольованості управління стратегією підприємства; характер
взаємозв'язків і ступінь обізнаності про змінні, що відображаються на стратегії;
недостатній досвід ухвалення рішень по управлінню стратегією або його
відсутність; суб'єктивна думка при ухваленні рішень [3].
Тому стратегія розвитку підприємства повинна вибиратися з свідомим до
розпізнаних ризиків. Причому, необхідно не просто розпізнати ризики, але і
зрозуміти рівень їх небезпеки.
В процесі своєї діяльності підприємство може зіткнутися

певними

ризиками, які умовно можна позначити, як [5]:
•

Відомі. Такі ризики виникають

деяких дій або змін умов, що

відображаються на виді бізнесу, що вивчається. До ним відносяться: штрафи,
розкрадання, втрати, що виникли унаслідок порушення техніки безпеки на
підприємстві і т.д.
•

Що передбачаються. Дані ризики можна передбачити, ґрунтуючись

на досвід роботи підприємства. До ним відносяться: зниження якості унаслідок
порушення вимог затверджених стандартів, ризики за договорами, що
передбачають передоплату, деякі види ризиків по валютних операціях і т.д.
•

Непередбачені. Такі ризики прогнозуються із-за недостатнього

досвіду або інформації. До ним відносяться: зміни цілей акціонерів, політичні
зміни в країні і т.д.
Процес вибору стратегії розвитку підприємства пов'язаний з розглядом
декількох альтернативних варіантів, кожному з яких властиві певні ризики.
Проте ключові чинники вибору – це умови інформування і неясність. По
ступеню ясності розрізняють детерміновані, випадкові і невизначені умови.
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•

Детерміновані

або

визначені

умови

передбачають

відомий

результат кожного альтернативного варіанту.
•

Випадкові умови передбачають розрахунок результату з деякою

часткою ймовірності для кожного альтернативного варіанту.
•

Невизначені

умови

передбачають

розрахунок

можливого

результату [2].
Грамотна стратегія розвитку підприємства, що успішно реалізовується, не
гарантією того, що не доведеться зіткнутися з труднощами. Більше 80 %
підприємств під час реалізації стратегії припускаються певної помилки, тому
небагато можуть похвастати успіхами, що стали успішного впровадження.
Найбільш поширені помилки [1]:
1.

Неусвідомлена стратегія розвитку підприємства. Таке управління

стратегією розвитку підприємства приводить до неможливості формалізації
стратегії, що позбавляє підлеглих можливості зрозуміти і пояснити її основний
зміст.
2.

Суперечлива стратегія розвитку підприємства. Завдання найчастіше

не доповнюють, а суперечать один одному.
3.

Немає синхронізації стратегії між її носіями. Всі підприємства є

складною структурою, що складається з різної кількості працівників,
управлінців, а деколи і власників. Всі представники компанії мають своє
бачення стратегії, по-своєму трактують її головну мету і представляють
перспективи. Тому до початку впровадження стратегії розвитку підприємства
необхідно уточнити, як бачать стратегію ключові співробітники і дійти єдиної
думки.
4.

Неформалізована і незафіксована стратегія розвитку підприємства.

В процесі ведення підприємницької діяльності всі договори і угоди
оформляються документально. Але нерідко цим правилом нехтують, коли мова
заходить про внутрішні домовленості. Це призводить до того, що стратегія
начебто є (вона продумана), але її немає (вона ніде не прописана, не
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зафіксована). Дана проблема виникає із-за низької культури формалізації
внутрішніх рішень підприємства.
5.

Абстрактність і нереальність стратегії розвитку підприємства. Існує

цілий перелік фраз, які вже стали фразеологізмами лексики бізнесу, наприклад,
«підвищити ефективність» або «лідируючі позиції на ринку». Стратегія
повинна містити конкретні описи дій співробітників, які йому необхідно
зробити для досягнення мети підприємства.
6.

Невідома співробітникам стратегія розвитку підприємства. Після

того, як стратегія готова, треба ознайомити з нею що ведуть фахівців, яких
чекає її реалізація, розповісти про роль кожного в цьому процесі.
7.

Співробітники не згодні із стратегією розвитку підприємства. Дуже

важливо переконати команду в необхідності змін, для цього до розробки
стратегії притягуються члени колективу.
8.

Формальна стратегія розвитку підприємства. Плани будуть успішно

реалізовані, якщо буде створена ефективна система контролю і моніторингу
ходу впровадження стратегії.
Робота по формуванню і впровадженню стратегії розвитку підприємства
завжди пов'язана з ризиком. Тому дуже важлива гнучкість процесів і облік всіх
чинників дії на бізнес і ринок. Обов'язково повинен бути розроблений
альтернативний

варіант

на

випадок,

якщо

виникне

необхідність

реструктуризації або реорганізації підприємства для просування на наступний
рівень розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З
ІНОЗЕМНИМИ ПАРНЕРАМИ
Ділові відносини є невід'ємною частиною розвитку діяльності компанії.
Якщо вони формуються в межах однієї країни або культури, процес
налагодження зв'язків стає простішим. Однак коли підприємство виходить за
межі відомого і намагається розвинути зовнішньоекономічну діяльність, то
необхідно враховувати особливості формування ділових відносин регіону,
культури або країни.
За останні 10 років компанії все більше докладають зусиль для
встановлення зв'язків зі східними партнерами, а саме з японцями. Тому для
успішного ведення бізнесу українським підприємствам необхідно знати
характерні риси ведення переговорів [1].
В першу чергу треба звернути увагу на ментальність японців. Їх
розмірений ритм життя каже про те, що у ділових відносинах не варто
приймати швидкі або спонтанні рішення. Кожна пропозиція повинна бути
ретельно зважена і вибраний найоптимальніший результат.
Червоною ниткою, яка проходить через весь процес налагодження
комунікацій, є встановлення «духу дружби» та принципу надзвичайної
чемності. Це виражається в забороні казати чітке «ні», поводитись розкуто,
висловлюючи свою думку прямо. Японці віддають перевагу стриманим
переговорам із системним викладом матеріалу [2].
Фундаментом для східної культури є принцип жорсткої субординації.
Відношення до людини визначається віком, статтю та рангом. Навіть у
неформальних ситуаціях людина, яка старша на рік від іншої, буде мати вищий
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статус. Характерною рисою східної культури є відношення до жінок в діловій
сфері. Є певний стереотип, що жінка в бізнесі може бути лише секретарем.
Однак їх ставлення до жінки-іноземки як до потенційного партнера не завжди
негативне. Якщо представником від української компанії буде пані, яка займає
високе становище, ймовірно, не будуть проти співробітництва з нею.
У діловій культурі Японії існує багато обмежень, при недотриманні яких
можливе припинення ділових стосунків. Більш за все цінується пунктуальність.
Японський бізнесмен може приїхати на зустріч навіть за декілька годин, щоб не
запізнитися і не показати зневажливого ставлення до партнера [1].
Також українцям слід пам'ятати, що східна культура пропагує дистанцію
між співрозмовниками 40-60 см.

Тому будь-які поплескування по спині,

обіймання і тримання за руку будуть недоцільними. Тривалий зоровий контакт
можуть розтлумачити як залякування або прояв жорстокості. Надприродній
спокій і незворушність дуже часто дивує представників східноєвропейської
культури. В кінці ділової зустрічі важливим моментом є обмін візитними
картками. При передачі необхідно тримати її двома руками, а саме великими і
вказівними пальцями так, щоб текст можна було прочитати одразу. Отримувати
візитівку слід теж обома руками, одразу прочитавши та поклавши на стіл [3].
Отже, розуміння особливостей ділової культури та спілкування

з

іноземними партнерами є важливою умовою співробітництва та встановлення
довготривалих відносин. Незнання та ігнорування культурних відмінностей
може призвести до безрезультативних спроб встановити ділові контакти або
втратити вже існуючі.
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GLOBAL EXPERIENCE IN PRODUCTIVITY MANAGEMENT
In the domestic economic literature, the interpretation of the essence of labor
productivity has changed significantly in accordance with the development of the
economy and the nature of social relations. Rethinking of this point of view began in
theoretical and practical terms in connection with the preparation and implementation
of economic reforms.
Reforming the economy in the current conditions should be carried out with a
fundamental change of state policy in the field of economic activity. The solution of
various problems of accelerating the socio-economic plan of the country has put
forward in ensuring sustainable growth rates of labor productivity. This is due to the
need for in-depth study of the process of formation of costs and results of labor, the
development of a set of the most important practical recommendations to increase
productivity, the consideration of all factors of its growth. However, the ongoing
socio-economic changes in Kazakhstan, give rise to a number of problems in many
areas of human activity.
One of such problems is the growth of labor productivity. When its movement
occurs only due to the price growth factor, and the economy loses its position. In
many countries of the world, increasing productivity is considered a major source of
improving living standards. There are different approaches to measuring and
analyzing productivity:
− measuring the productivity of workers;
− systems for measuring planning and analyzing unit labor costs (products);
− systems of labor productivity measurement, aimed at assessing the effective
use of labor force;
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− measurement and analysis of productivity of capital;
− measurement and analysis of productivity of material resources, etc.
The method of measurement is determined depending on the purpose of
productivity analysis. There are three main goals:
1. Comparison of the enterprise with its competitors;
2. Determination of efficiency of subdivisions of the enterprise and working ones;
3. Comparison of advantages from different types of production costs for use in
collective bargaining and in the process of profit distribution [1].
The International Labour Organization (ILO) has for many years promoted a
progressive view of productivity that implies the efficient and skilful use of not only
one work but all resources: capital, land, materials, energy, information and time. The
most systematic work on productivity has been done in the United States. The
scientific school and practical experience of Americans served as the basis for the
development of productivity activities in postwar years in Western Europe, Japan and
other countries.
The U.S. concept of productivity, based on the principles of low-cost products
and mass consumer market with high purchasing power of the population, initially (in
the postwar period) was not understood in poor and unemployed Europe. However, in
subsequent years, the ideas of productivity improvement found their place in the
economies of Germany and other countries.
It is based on a measurement and benchmarking system. One of the most
common measurement indicators is OEE (Overall equipment effectiveness), which
shows how effectively fixed assets are used. This indicator is made up of three
components: availability, productivity and quality.
After setting goals, the causes of problems are identified and changes are
planned. The causes can be: misalignment of equipment, excessive or insufficient
capacity at one stage of production, wrong sequence of operations, non-optimal
number or allocation of responsibilities, etc.
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The European model of increasing productivity differed from the American model by
increasing attention to the social aspect of the problem. In this respect, it became
closer to Japanese understanding of productivity problems.
Clearly formulated by the Japanese Productivity Center and consistently translated
into practice, the humanist model of productivity improvement is based on 3
principles:
1. Employee Guarantee.
2. Harmonization of relations between administration and employees (social
partnership).
3. Fair distribution of productivity improvement results [2].
The principle of job security implied that an employee should be provided with
a job in a given or close area of activity when productivity growth resulted in real job
losses.
The principle of social partnership found its expression in various forms of
cooperation and negotiation processes between the administration of enterprises and
representatives of labor collectives, in the course of which mutually acceptable
conditions were achieved based on the results of work, its conditions and wages.
In the industrial realities of the United States preference was given to the
application of the principles of "scientific management". Analytical management
practice, and negotiations of social partners were often conducted from the position
of force, the Europeans, developing the movement for productivity improvement,
preferred to combine the American experience with their own ideal of cooperation
relations between labor and management.
The peculiarity of the Japanese management model is its focus on human
resources. It is the Japanese management model that ensures a harmonious
relationship between production, sales and financial flow. The Japanese management
model boils down to optimizing working methods: defining and analyzing the
problem, creating new working methods (instructions), adapting the working
conditions and standards depending on the personnel's work.
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The system of labor stimulation in the Japanese model is developed at a high
level: public recognition, social programs, etc. Also, Japanese culture is characterized
by thriftiness and economy, which are inextricably linked with the creation of highquality products. This is reflected in technologies such as the Lean Approach (which
sees the company as a system of interrelated processes and combines the concept of
elimination of losses, inventory management on the principle of Just-In-Time, builtin quality, the involvement of workers), Kaizen system (continuous improvement),
Kanban (continuous replenishment), Poka-yoki (protection against errors), 5S
(organization of the workplace) and many others [3].
One of the main reasons for the difficulty in implementing lean reforms is the
specific managerial culture of the Japanese. Respect for regulations and the highest
performing discipline are combined in Japanese companies with the tradition of
consensus - joint discussion of decisions. Coherence of actions, teamwork are of
great importance for a Japanese employee.
Productivity is an extremely important indicator that determines the
competitiveness of both an individual enterprise and the country's economy as a
whole. That is why the task of its improvement should not remain solely the
responsibility of the enterprise managers and be limited to individual occasional
events. Studying foreign experience in productivity management, we can identify
ways to improve productivity in the Ukrainian market.
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НАН України
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ АСИМЕТРІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА
ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
Асиметрія у сфері оплати та продуктивності праці працівників є
безпосереднім чинником формування соціальних ризиків у сфері людського
розвитку. Найбільшу проблему становить штучне заниження оплати праці,
успадковане Україною від адміністративно-планової економічної системи з її
низьким рівнем заробітної плати, високими обсягами суспільних видатків та
жорстко регульованими цінами на товари та послуги. В умовах перехідної
економіки прагнення витримати конкуренцію на світовому ринку за умов
високої енерго- та матеріалоємності віддзеркалилось у збереженні низької
вартості робочої сили. Однак нині вона дедалі більше перетворюється з
чинника конкурентоспроможності на непереборний бар’єр економічного
зростання та людського розвитку.
Порівняння середньої продуктивності праці й реальної заробітної плати
за 1990-2019 рр. показує, що одночасно зі зниженням реальної заробітної плати
спостерігається й зниження середньої продуктивності праці найманих
працівників в економіці України. Однак, падіння реальних доходів працівників
у кризові 1992-1995 рр., 2008-2009 рр. и 2014-2015 рр. було більшим ніж
падіння середньої продуктивності в економіці країни. Це свідчить про те, що
підприємства були не в змозі забезпечувати більш високий рівень оплати праці.
Дійсно, при падінні попиту на товари і послуги підприємства можуть
підтримувати

необхідний рівень продуктивності праці

тільки

шляхом

скорочення рівня зайнятості пропорційно падінню попиту. Якщо підприємства
продовжують виплачувати заробітну плату всім своїм працівникам, то
зниження продуктивності спричинить скорочення прибутку, розміру оплати
праці або всього одночасно.
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Світовий досвід свідчить про необхідність дотримання темпів зростання
як заробітної плати, так й продуктивності праці. У країнах ЄС скрізь темпи
зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання заробітної
плати. Однак, динаміка заробітної плати може перевищувати динаміку
продуктивності праці тільки в окремих виняткових випадках і на короткий
період.

Зараз

в

Україні,

наприклад,

це

обумовлюється

необхідністю

надолужувати втрати реальних доходів, понесені працівниками за період
гіперінфляції в 90-х роках, ураховуючи те, що рівень заробітної плати дуже
низький і відстає від рівня зарплат не лише в країнах ЄС, але і в деяких країнах
СНД.
Темпи зростання заробітної плати можуть перевищувати темпи зростання
продуктивності праці за рахунок зміни питомої ваги матеріальних витрат,
інших елементів собівартості продукції або операційних витрат. Це можливо
при зменшенні питомої ваги матеріальних витрат або інших елементів
собівартості і відповідному підвищенні частки зарплати з тим, щоб ціна товару
не підвищувалася. Об’єктивна вимога полягає в тому, щоб на основі зростання
продуктивності праці підвищувати заробітну плату в межах, при яких
знижувалися б витрати на оплату праці на одиницю продукції, що передбачає
більше зростання продуктивності праці, ніж заробітної плати. Тим самим
досягалося б зростання продуктивності й заробітної плати при нинішніх цінах
або навіть при їхньому зниженні. У свою чергу, досягти цього можна при
залученні інвестицій та активізації інноваційної діяльності.
Проблеми оплати праці та захисту доходів працівників особливо
актуалізуються в умовах глобальної рецесії. В Україні традиційно більше уваги
приділяється проблемам оплати праці у бюджетній сфері, але у так званому
реальному секторі економіки, де загалом зарплати істотно вищі середньої,
ситуація теж дуже складна. Як показав досвід 2008-2009 рр. та 2014-2015 рр.
кризи найбільшою мірою вплинула на промисловість та будівництво.
Специфіка оплати праці в цих видах діяльності полягає у тому, що розмір
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винагороди за працю, зазвичай, напряму пов’язаний з показниками виробітку
(особливо за відрядної форми оплати праці). Проте нині цей виробіток
залежить більшою мірою від використовуваних технологій та устаткування, а
не від кваліфікації та старанності працівника. Наприклад, ступінь зносу
основних засобів у промисловості в середньому сягає 69,4%, у переробній
промисловості – 76,4%. Отже, застарілі обладнання і технології обмежують
можливості зростання продуктивності в реальному секторі.
Збереження значної диференціації заробітної плати як одного з найбільш
вагомих соціальних шоків коваріаційного типу безпосередньо пов’язано із
відсутністю

кореляції

між

рівнем

отримуваних

трудових

доходів

та

професійно-кваліфікаційним рівнем працівників. Саме низькі стандарти оплати
праці дають можливість роботодавцям, підприємствам не здійснювати жодних
заходів

з

модернізації

технічної

й

технологічної

бази,

ігнорувати

запровадження будь-яких інновацій, спрямованих на скорочення товарноматеріальних та енергетичних витрат. У структурі операційних витрат з
реалізованої продукції (робіт, послуг) частка витрат на оплату праці разом з
відрахуваннями на соціальні заходи становить лише близько 9%, тоді як частка
вартості товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без
додаткової обробки, сягає 53%, матеріальних витрат – 27%. Як наслідок, майже
60% випуску йде на проміжне споживання.
Загалом, слід зазначити, що вплив оплати праці як чинника соціальних
ризиків є надзвичайно багатоплановим і різноспрямованим, він не обмежується
тільки сферою праці, а охоплює практично всю систему ризиків людського
розвитку. Низька оплата праці, а також її надмірна і необґрунтована
диференціація поглиблює соціальну нерівність, призводить до маргіналізації
низькооплачуваних працівників та соціальної нестабільності. Мобільність у
пошуках

кращих

заробітків

зумовлює

міграційні

втрати

населення,

обезлюднення депресивних територій.
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В

результаті

трансформаційних

перетворень

сучасна

українська

економіка поступово набуває окремі ознаки розвинених країн, принаймні вони
перебувають на початковій стадії свого формування. Це стосується і
становлення інноваційної моделі розвитку економіки, хоча очевидною
характеристикою її є відсутність активної інноваційної діяльності.
Дослідженню інноваційної політики держави присвячені праці багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний вклад у вивчення цієї проблеми
внесли наступні вітчизняні вчені: Г.О. Андрощук, Ю.М. Бажал, А.С.
Гальчинський, М.В. Гаман, В.М. Геєць, В.Семиноженко, Л.І. Федулова та ін.
Все ж багато питань залишається не вирішеними, потребує подальшого
дослідження та удосконалення.
Все активніше відбувається пошук шляхів переходу до системи, в якій
інновації переважають над традицією, стримується низкою обмежувальних
внутрішніх і зовнішніх факторів, головним серед яких протягом всього часу
трансформаційних змін в економіці була відсутність державної інноваційної
політики щодо розвитку національних інноваційних процесів. І у результаті ми
бачимо, що досі не сформувалося господарське середовище, в якому
реалізовуються інновації. Точніше, воно набуло однобокого характеру з
погляду розвитку його ключових складових: є підприємництво, технології ж,
особливо інформаційні, та фінансові ресурси залишаються проблематичними.
Крім того, необхідно мати на увазі, що інноваційно-орієнтована економіка – це
принципово новий тип економічної системи, яка передбачає розробку і
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впровадження нового, більш гнучкого стилю управління, визначення нової ролі
держави, обумовленої тим, що інновації мають ряд характеристик, які роблять
їх малопривабливими для приватних інвесторів – такими, як високі
капіталовкладення, тривалий термін між розробкою нової технології та її
комерційним результатом на ринку, значним ризиком, високим "спілловер
ефектом" [1].
Необхідність розробки і реалізації державної інноваційної політики, як
інструменту активної участі держави в інноваційному процесі, обумовлена
декількома

моментами.

По-перше,

процес

впровадження

інновацій

характеризується тривалістю науково-виробничого циклу, високими витратами
і невизначеністю кінцевого результату. Ринок не може вирішити проблему
довгострокових ризикових інвестицій. Вирішення цих завдань має взяти на себе
держава. По-друге, тільки держава може приймати об'ємні довгострокові
стратегічні рішення з урахуванням всіх можливих наслідків. У руслі цих рішень
розробляються концепції, стратегії, програми, для виконання яких держава
передбачає необхідні ресурси. По-третє, держава забезпечує законодавче
регулювання інноваційної діяльності, сприяє формуванню інноваційного
клімату.
Основними правовими документами, що визначають правове поле
інноваційної діяльності та статус науки є Закони України «Про наукову
і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки», «Про науково-технічну інформацію», а також закони «Про
інноваційну діяльність», «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків», «Про державні цільові програми», Закон
України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих
наукоємних технологій».
Крім того, сьогодні правові питання регулювання правовідносин в
інноваційній сфері вирішуються Цивільним кодексом України, Господарським
кодексом України, законами України

«Про наукову і науково-технічну
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експертизу», «Про

пріоритетні

напрями

інноваційної

діяльності

в

Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав
на топографії інтегральних мікросхем», «Про фінансовий лізинг», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами [2].
Особливого значення інноваційний процес набуває для перехідних
економік. А саме такою є економіка України. Ринкові відносини, що
впроваджуються, різко висвічують спадщину адміністративно-командної
системи — надвитратне, неефективне господарювання, що в умовах жорсткої
міжнародної конкуренції та встановлення врівноважених цін ставить більшість
існуючих підприємств перед загрозою банкрутства. Подолання цього стану
можливе

тільки

через

потужний

інноваційний

перерозподіл

ресурсів

суспільства на користь конкурентоспроможних наукоємних виробництв.
Негативні наслідки кризових явищ в економіці України та їх переплетіння
у сфері науки, освіти, техніки і технологічного розвитку зумовили істотне
гальмування інноваційних процесів. Бюджетне фінансування науково-технічної
сфери неухильно зменшується, залишається низьким рівень впровадження у
виробництво результатів досліджень та розробок, наука поступово перестає
бути суспільне визнаною пріоритетною діяльністю держави. Відбувається
незворотна втрата інтелектуального потенціалу країни [3].
В Україні ще не склався дієвий механізм інвестування масштабних
технологічних

змін.

Державні

науково-технічні

програми

часто

не

забезпечують кінцевих результатів. Міністерства та відомства обтяжені
соціальною необхідністю підтримки традиційних виробництв, не мають
достатніх коштів для інноваційної трансформації своїх галузей. Іноземні
інвестиції здебільшого спрямовані на підтримку виробництв, які мають
короткострокову експортну перспективу.
Державна інноваційна політика повинна стати найважливішою підоймою
діяльності, спрямованої на виведення економіки України з кризи і забезпечення
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її динамічного зростання. В Україні є дуже гострою проблема забезпечення
взаємодії науки, держави та підприємницького сектору, адже, велика кількість
цікавих розробок, що створюються вітчизняними винахідниками, не знаходять
інвесторів для їх реалізації, наукові дослідження фінансуються дуже слабо.
Корисним для України є досвід країн розвиненої ринкової економіки у частині
співпраці університетів та підприємницького сектору, розробки спільних
навчальних програм, програм стажування молоді на підприємствах та ін.
Корисним

для

України

був би

досвід

програм державно-приватного

партнерства США у сфері інноваційної діяльності [4].
Поштовхом для прискореного розвитку академічного сектора науки
повинно стати збільшення бюджетного фінансування у розрахунку на одного
науковця. Недостатнє бюджетне фінансування є основною причиною низького
рівня заробітної плати, а відповідно і низького статусу професії науковця у
суспільстві, відсутність матеріально-технічної бази спонукає перспективних
науковців до від’їзду закордон.
Щоб сталися інноваційні технологічні зміни, треба запровадити ряд
спеціальних стимулів. Насамперед, це безпосереднє державне фінансування
інноваційних інвестицій, призначених для реалізації програм структурної
перебудови економіки, підтримання нових конкурентоспроможних наукоємних
галузей та виробництв, які стануть основою матеріально-технічної бази
довгострокового економічного зростання країни . Передусім це стосується
таких галузей, як біотехнологія, аерокосмічний комплекс, інформаційні
технології,

виробництво

нових

матеріалів

тощо.

Прямого

державного

фінансування потребує також сучасна інфраструктура [5].
Істотне
інноваційної

значення

для

перекваліфікації

підвищення
робочої

мобільності
сили

має

та

стимулювання

також

динамічне

запровадження масштабної державної програми будівництва дешевого житла.
Ефективним стимулом економічного розвитку є застосування системи
пільг щодо податку на прибуток за умови його використання на інноваційні
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інвестиції.

Необхідно

забезпечити

чітку

спрямованість

інвестиційних

податкових пільг на кінцевий результат виробництва конкурентоспроможної
продукції, їх нормування має здійснюватися переважно законодавчим шляхом,
аби уникнути суб'єктивізму при встановленні пільг.
Отже, необхідно ще раз зазначити, що для ефективного переходу України
на інноваційну модель розвитку вже недостатньо того розуміння, що рушійною
силою

економічного

прогресу

є

інноваційний

характер

капіталу

і

підприємництва. На перший план повинні вийти відносини у сфері створення й
використання продуктів інтелектуальної діяльності. Саме політиці держави у
галузі знань, питанням залучення інтелектуальної власності у повноцінну
соціально-економічну діяльність має бути відведено ключову роль при
реалізації інноваційної моделі розвитку України. Від розуміння важливості цієї
проблеми на всіх рівнях суспільства, починаючи від окремої особи і закінчуючи
законодавчою, виконавчою та судовою владою, багато в чому і залежатиме
ефективність інноваційного розвитку України.
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ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Використання принципів бухгалтерського обліку, визначених Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є
обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання і формує єдину систему
обліку, яка повинна забезпечити адекватність даних та їх порівнюваність,
сприяти максимізації рівня їх інформативності, що дасть можливість приймати
рішення, які забезпечать бажаний результат.
Принципи обліку є вихідною базою та вектором прийняття рішення,
якими повинен керуватися бухгалтер в обліковій практиці, коли чинні
нормативні акти не дають конкретної відповіді щодо повного, правдивого та
неупередженого відображення того чи іншого факту господарського життя
суб’єкта господарювання.
Облік господарської діяльності на підприємствах у різних країнах
здійснюється за різними принципами, причому в кожній країні ці принципи
формуються історично, що зумовлено специфічними рисами певної країни. Ідея
Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у тому, щоб за
допомогою дотримання єдиних принципів бухгалтерського обліку зробити
порівняльною звітність компаній різних країн.
Принципи бухгалтерського обліку в Україні відображено в Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3]. Цим
нормативним документом визначено десять принципів бухгалтерського обліку
та фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності наведено у
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності». У міжнародних стандартах фінансової звітності
принципи обліку розглянуто в документі під назвою “Концептуальна основа
______________________________________________________________________________________________________________

ХI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р.
400

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті _

підготовки і подання фінансової звітності” (Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements). Цей документ не є стандартом, але відіграє
велику роль у процесі розроблення міжнародних стандартів і гармонізації
підходів до складання фінансової звітності .
В

умовах

становлення

ринкових

відносин

принципи

організації

бухгалтерського обліку набувають нового значення. Адже саме вони є основою
формування обліку та забезпечення його подальшої провідної ролі в діяльності
підприємства. Використання Міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні потребує, перш за все, повного узгодження облікових принципів.
Міжнародні

стандарти

обліку

ґрунтуються

на

двох

основних

припущеннях:
1) нарахування (accrual basis) – вплив операцій та інших подій визнається,
коли вони відбуваються (а не коли отримані або сплачені грошові кошти чи їх
еквіваленти), і вони відображаються в облікових реєстрах та у фінансових
звітах того періоду, до якого вони належать;
2)

безперервність

(going

concern)

–

підприємство,

як

правило,

розглядається як безперервно діюче, тобто таке, що продовжуватиме свою
діяльність в осяжному майбутньому (підприємство не має ані наміру, ані
потреби ліквідуватися або суттєво скоротити масштаби своєї діяльності) .
Порівнюючи принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності за
міжнародними стандартами і законодавством України, бачимо, що в Україні
використовуються ті самі припущення, що передбачені МСФЗ, проте вимоги до
якісних характеристик фінансової звітності розкриті менш детально, ніж у
МСФЗ. Крім цього, у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку відсутня вимога нейтральності щодо інформації, яка відображається у
фінансовій звітності, а також немає обмежень у співвідношенні вигод і витрат
та не використовується поняття збалансованості якісних характеристик. МСФЗ
сформовані на теорії англо-американської школи обліку, суть якої полягає у
відображенні передусім економічного змісту фактів господарського життя і
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стану підприємства загалом. Це визначає підходи МСФЗ до класифікації
основних облікових категорій: активів, зобов’язань, доходів, витрат, прибутку,
капіталу тощо і до оцінки елементів звітності. Україна історично належить до
континентально-європейської школи, теоретичною основою якої є орієнтація на
правовий (юридичний) зміст фактів, якому властива залежність облікової
методології від норм права. Наявність права власності є необхідним критерієм
для відображення майна у складі активів в Україні, основним критерієм
визнання активу за міжнародними стандартами є його здатність приносити
підприємству доходи (або зменшувати витрати) незалежно від наявності права
власності на це майно. Ще одна відмінність полягає у тому, що для англоамериканської бухгалтерії характерним є надання переваги професійному
судженню

бухгалтера

над

вказівками

облікових

регуляторів,

що

є

неприйнятним для вітчизняної практики. Ми звикли до виконання чітко
заданих дій щодо ведення обліку відповідно до нормативних документів. Через
це навіть такий інструмент, як облікова політика, що може приносити
підприємству явні економічні вигоди, дотепер сприймають як непотрібний, але
обов’язковий.
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